
Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).  

Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

E-post til kontaktlærere: 
Turid.lohne.liene@kristiansand.kommune.no 
Marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 
 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 36  

 

INFORMASJON 
Skoledagens rutiner begynner å falle på plass og vi opplever at elevgruppen begynner å bli trygge 

på hverandre og utvikler nye vennskap. Forrige uke laget vi klasseregler, gikk på skattejakt, vi 

lagde vår egen regnbuefisk og hadde både ute og inne aktiviteter med samarbeid og fellesskap i 

fokus. Vi øver også på Blime-dansen og synger mye!  

 

Mandag får Alle med-prosjektet i førsteklasse, besøk av politikere og NRK. De vil se 

hvordan vi på Mosby fyller skoledagen med læring gjennom lek og har fokus på 

mestringsglede, fellesskap og trygghet. Dere vil motta en sms der dere må svare ja eller nei 

på om deres barn kan filmes til bruk i media. Elever som ikke skal filmes vil få annet 

opplegg i denne tiden. Vi går av den grunn ikke på tur mandag, men det er mulig vi har 

uteskole så husk klær etter vær        

 

Det er opprettet en facebook-gruppe for dere foreldre. Den heter «Mosby Oppvekstsenter 

1.klasse 20/21». Dette er en foreldregruppe, og ikke noe vi i skolen administrerer. 

 

Det er viktig at dere gir oss beskjed på melding (MOS1) eller IST 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.  

 

Bibliotekskriv ble sendt hjem forrige uke. Vi ønsker at alle returnerer grønn svarslipp i postmappen 

denne uken. Vi oppfordrer dere til å lese for barna deres hver dag.  

Postmappa må alltid ligge i sekken.  

 

Gi oss beskjed om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss. 

Send mail til begge kontaktlærere. 

 

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.   

 

UKENS MÅL OG LEKSE 
Sosialt mål Jeg øver på navnene til de i klassen. Jeg inviterer flere med i leken. 

Lekse 
 

Fortell fra skolehverdagen og se på bildene på hjemmesida sammen med noen 
voksne. www.minskole.no/mosby 
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