
Uke 41      Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                          Tema: Ett hav av muligheter 

BESKJEDER:   Håper alle har hatt en fin høstferie.                                                                     

Før ferien sendte vi med hjem iPad, lader og ett informasjonsskriv som dere må lese. 
IPaden skal være med på skolen hver dag bortsett fra turdagen. Hjelp barna deres med å 
lade iPaden hjemme (er den tom for strøm når vi skal jobbe så er alternativet arbeidsark)  

Samtaleskjemaet som ble sendt hjem før høstferien må sendes i retur i postmappen på tirsdag denne 
uken. Vi legger tidspunkt til skole-hjem samtaler i postmappen tirsdag.                        
Skolefotografering skjer på tirsdag morgen. 
 
Som dere vet så jobber vi mye med sosialkompetanse og et godt klassemiljø. 
Vi ber dere om å ta en prat med barna deres om det å snakke fint om alle i klassen. Vi skal heie på de 
som jobber ekstra hardt for å tilpasse seg gruppa og mestre ting som andre kanskje ikke behøver å 
øve like mye på. Vi trenger raushet og å gå på jakt etter gode ting med hverandre og ikke påpeke feil. 
Dette er noe vi alle kan trenge en påminnelse om i blant. 
 
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.  
Appene GG, På sporet og Tella er fengende pedagogiske spill. På appen Book Creator kan dere lage egne bøker 
med å ta bilder, tegne og skrive! 
 

Kontaktinfo:  

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

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 

                                   Sissel (mamma til Lykke Sofie) tlf: 90809101 

Ny temaperiode: 
Ett hav av muligheter! 
 
Vi starter nå med ny temaperiode med bærekraft i 
fokus. Hele skolen har dette som tema og har kalt 
perioden “ett hav av muligheter!” Vi skal jobbe med 
dette som tverrfaglig tema i seks uker og her vil mye 
av førsteklasse sitt fokus bli miljøvern, bekken vår,  og 
ressurrsene vi har i naturen. 
 

I uke 39 hadde vi leketime sammen med 2.trinn og 
lekst ute på barnehageområdet sammen med de 
største der. Dette var kjempekoselig med mye god lek 
og skal gjentas! 

 
 Vi har spilt matematikkspillet “Tella” på iPadene. 
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Vi har lekt “omvendt stollek” som var supergøy og 
laget egen brikke til puslespillet vårt som skal henge i 
garderoben. 

 

 

 

Uke 41    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn                       Tema: Alle med  

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30- 
 

09.30 

Magisk møte  
Hvem blir dagens 

tursjefer? 

Fotografering! 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

09.30- 
 
 

10.45 

Uteskoledag. 
Vi går på tur og ser 
hvor mye søppel vi 

kan plukke langs 
veien. 

Todeling 
IPad 

Vi spiller “På sporet” 
 

Tema: 
Miljøvern  

 

Gymsal 
Hjørnefotball! 

Stasjoner 

Matte 
Tallprogram! 

6 - 7 

10.45- 
11.15- 

 

Måltid 
 

Måltid 
Utelek 

  

Måltid. 
Utelek. 

 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

 
Oppsummering. 



12.30- 
 

13.15 

      Tekstskaping 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Lesestund. 
Oppsummering. 
Takk for i dag! 

Stajoner  
Takk for i dag! 

Kl.13.00: 
Takk for i dag og god 

helg       

Husk! God niste og klær 
etter vær. 

Lad ipaden. 
Levere 

elevsamtaleskjemaet. 

   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg gleder andre med å smile og si hei 😊  

Lekse:  Ha med iPad på skolen alle dager bortsett fra turdag. Lad iPad hjemme. Øv på brukernavn og Feide-passord.  

 

 


