
Uke 36      Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Alle med 

 

BESKJEDER:  
Vi er godt igang i førsteklasse og skoledagens rutiner begynner å falle på plass. Vi 
opplever at elevgruppen begynner å bli trygge på hverandre og utvikler nye vennskap.  
Bibliotekskriv blir sendt hjem denne uken. Vi ønsker at alle returnerer grønn svarslipp i 

postmappen innen fredag. Vi oppfordrer dere til å lese for barna deres hver dag. 
 
Husk foreldremøte mandag 06.09. kl. 18. Vi håper dere kommer! 
 
Vi har uteskoledag hver mandag. Husk klær etter vær, enkel og sunn niste. Det er ønskelig at det alltid 
ligger ett skift i hylla. 
Postmappa skal alltid ligge i sekken. Arbeidsboka blir liggende på skolen og sendes hjem om det er 

lekser i den. 

Gi oss beskjed på melding (MOS1) senest kl. 08.15 samme dag hvis barnet deres er syk/ borte fra 

skolen. Viktig at dere skriver både for og etternavn på eleven! Vi etterlyser elever kl. 9 hvis de ikke 

dukker opp. Ta også kontakt om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss.  

Vi har kontaktlærertime mandager fra kl.13.25-14.10   tlf.nr 91107056.  

Kontaktinfo: 

Telefon til skolen: 907 09 311                                           Hjemmeside: minskole.no/mosby 

Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19  

E-post til kontaktlærere: 
Kontaktlærertid Charlotte:                                            Charlotte.Hoiasen.Salvesen@kristiansand.kommune.no 
Kontaktlærertid Marianne H                                                            marianne.holthe@kristiansand.kommune.no 
Kontaktlærertid Marianne                                                                marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 

TEMAPERIODEN ALLE MED: 
 
Hele skolen har temaet Alle med i uke 33-39. 
Fokuset vil være å jobbe med gode relasjoner, bli 
kjent i ny skolehverdag og oppleve fellesskap og 
mestring.  
 
Alle med er første trinns hovedfokus gjennom hele 
året og vi vil jevnlig dokumentere hvordan vi 
jobber, og hva vi jobber med på hjemmesiden. 
 

 

Vi har jobbet med sortering.  
Vi sorterte etter farger og etter former. Vi 
sorterte også søppel. 
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Uke 36    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn                       Tema: Alle med  

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30- 
 

09.30 

Magisk møte  
Hvem blir dagens 

tursjefer? 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

09.30- 
 
 

10.45 

Uteskoledag. 
 

Vi går til Tutlamoen 

Stasjoner:  
-musikk 

-språklek 
-sosialkompetanse 

Tema: 
Vi fortsetter med historien 

om Regnbuefisken. 

Gym 
 

Matte 
Vi går på formjakt! 

10.45- 
11.15- 

 

Måltid 
 

Måltid 
Utelek 

 
 

Måltid. 
Utelek. 

 

Måltid 
Utelek 

 

Måltid 
Utelek 

 
Oppsummering. 

12.30- 
 

13.15 

     Tekstskaping. 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Stasjoner forts  
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Lesestund 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Faddertime. 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Kl.13.00: 
Takk for i dag og god 

helg       

Husk! God niste og klær 
etter vær. 

Foreldremøte kl. 
18.00 

 
 
 

   

 

UKAS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg deler på lekene og sier ja om noen spør om å få bli med i leken. 

Lekse: Jeg kan fortelle litt hjemme om hva vi gjør på skolen.  

 


