
 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 

Ukebrev - uke 39 

  
 

INFORMASJON 

 

Det blir foreldremøte utendørs i amfiet torsdag 24. September kl 17.00 

Grunnet smittevernstiltak ber vi dere møte opp kun en person per husstand. Barna må 

være hjemme. Vi tenker møtet varer max en time og har værforbehold.  

Det ligger en PP på hjemmesiden med litt informasjon om hvordan skolehverdagen vår er 

som kan være fint å sjekke ut.  

Vi setter pris på engasjerte foreldre som har spørsmål og tilbakemeldinger, og ønsker å 

ha ett godt samarbeid med alle elevers hjem. Håper mange har anledning til å møte.  

 

Denne uken skal vi ha meg og min familie som tverrfaglig tema. 

 

Mandag  er det uteskole. Vi går tur til Fuglekjerran. Vi skal plukke pinner til 

formingsaktivitet senere i uken. 

Husk god niste og klær etter vær. Sjekk barna for flott etter turdag! 

Tirsdag deler vi elevgruppen i to og har en økt med lesing og samtale med temaet å ta 

gode valg og å tilgi. 

Onsdag Vi lager familien vår av pinner!  

Halv elevgruppe forsker med blåfarge, maling. 

Torsdag Skolefotografering! Det vil kun bli tatt gruppebilde.  

Vi fortsetter med temaarbeidet “meg og min familie” Vi er også på biblioteket torsdager. 

Halv elevgruppe forsker på blåfarge, maling. 

Les litt for barna deres hver dag. Når lånekortene kommer fra biblioteket kan elevene 

låne bøker med hjem (vi håper de er på plass etter høstferien). 

 



 

 

Fredag er det alltid spennende å se hvem som får med seg klassebamsene hjem.  

Vi skal også avslutte uken med en bildekavalkade fra de 30 skoledagene vi til nå har vært 

skoleelever!  

Bilder fra uke 39 vil legges ut på hjemmesiden. Gå inn på minskole.no/mosby og se 

sammen med barna og la de fortelle. 

 

Brukernavn, mailadresse, og feidepassord er lagt i postmappen (ett laminert kort). 

Øv på å lære brukernavnet og feidepassordet utenat. Mailadressen tar vi ikke i bruk 

foreløpig. Dere kan nå logge dere inn på Salaby.no fra nettbrett 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 starter vi opp med bruk av iPad på skolen. Det er da viktig at 

elevene har øvd på brukernavn og passord. 

 

Gi 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.  

Postmappa må alltid ligge i sekken. Stjerneboka ønsker vi å ha på skolen fremover. 

Elevene får den med hjem de gangene det er lekse i den. Fint om de som har stjerneboka 

hjemme tar den med til oss fortløpende. 

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

Send mail til begge kontaktlærere når du sender beskjed. 

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.   

 

UKENS MÅL OG LEKSE 

Sosialt 
mål 

Jeg tilgir når noen er lei seg for at ting har gått galt.   

Lekse 

 
Øv på brukernavn og Feide-passord.  

 


