
Uke 39      Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Alle med 

BESKJEDER:   Denne uken går turen til Tutlamoen på mandag. Vi leker inne på 

morgenen før vi samles i magisk møte og ser hvem som blir tursjefer. Elevene trenger 
derfor ikke komme ferdig kledd i fult turtøy, men må ha med utebukse/ regntøy så vi er 
godt kledd for en uteskoledag. I uke 41 blir det skolefotografering. Første trinn skal 

fotograferes på tirsdag.  Det vil bli skole- hjem samtaler i uke 42. Oversikt over tidspunkt vil komme 
i uke 41.  
I forrige uke fikk dere hjem laminert kort med Feide innlogging, passord og mail-adresse. Feidebrukernavn og 
passord må dere øve på med barna deres hjemme. Dere kan nå logge dere inn på Salaby.no fra nettbrett, 
telefon eller PC. På Salaby får dere tilgang til store mengder spill, bøker og lærerike aktiviteter! Velg 
Kristiansand kommune som tillhørighet, deretter skriv inn brukernavnet og passordet til eleven. Inne på Salaby 
holder vi oss på sidene som heter “Skoleveien” beregnet på 1.-2.trinn. Etter høstferien vil skole-iPadene sendes 
med hjem. 
 
Mange syntes det var veldig gøy med brannvernsopplegget “Bjørnis”. Sjekke gjerne ut denne nettsiden hjemme 
også: brannbamsen.no 
Vi har begynt med “Tallprogram” på fredager. I dette opplegget er elevene aktive både ute og inne. 
 

Postmappa skal alltid ligge i sekken, men det er viktig at dere foreldre sjekker denne jevnlig.  

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 

 

Foreldrekontakter: Christina (mamma til Tiril Alice) tlf: 98458439 

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. 
 

På tirsdag var det fest med langbord, pølser og is! 
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                                   Sissel (mamma til Lykke Sofie) tlf: 90809101 

 

 

 

 

Uke 39    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. 
Tutlamoen 

 
 

Stasjoner: 
-musikk 

-språkleker 
-Sosial kompetanse 

Tema: 
Klasseregler 

Vi er alle viktige! 
 

Gymsal 
(Frilek) 

Matte 
Tallprogram! 

4-5 

10.45- 
11.15- 

 

Måltid 
 

Postkasseleken! 

Måltid 
Utelek 

  

Måltid. 
Utelek. 

 

Måltid 
Utelek 

 

Måltid 
Utelek 

 
Oppsummering. 

12.30- 
 

13.15 

      Tekstskaping 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Stasjoner fortsetter. 
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. 

    

 



UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg sier hva jeg mener på en god måte (må man alltid si hva man mener?). Jeg sier fra til en voksen om jeg trenger hjelp eller noe er leit. 

Lekse:  Tekstskaping med bilder fra Postkasseleken. Se på bilder og fortell. (Kommer hjem i postmappa på tirsdag.) 
Øv på Feide brukernavn og passord. 

 


