
Uke 42      Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                             Tema: Et hav av muligheter 

BESKJEDER:  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).  

Vi observerer at mange ikke har plastlomma i sekken. Kan dere evnt. sjekke om den ligger hjemme. 
Ellers er det viktig at dere sjekker denne jevnlig og følger opp det som skal returneres til skolen. 
 
Vi minner om konferanser som starter allerede førstkommende mandag. Sjekk dag og tidspunkt på hjemsendt 
ark. Viktig at dere møter, hvis ikke annet er avtalt.  
 

Bruk gjerne Salaby.no på nettbrettet. Her får dere tilgang til mengder spill, bøker og lærerike aktiviteter. 
Feidebrukernavn og passord fikk dere på en liten laminert lapp i plastlommen før høstferien.  

Elevene har fri fredag 22. oktober pga. planleggingsdag.  

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 

Temaperiode: 
 
I denne temaperioden er bærekraft i fokus. Hele 
skolen har dette som tema og har kalt perioden “Et 
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 41 plukket vi søppel på vei hjem fra turdagen. 
Elevene var overrasket hvor mye søppel de fant.  
 

   
 

 Vi lekte bom 50. 
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Uke 42    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn               Tema: Et hav av muligheter 

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Frilek 

 
Magisk møte  

 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Frilek 
 

Magisk møte 

Fri! 
(Lærerne har 

planleggingsdag.) 

09.30 - 10.45 
 

Uteskoledag:  
Vi går til Høllen 

barnehage. 

Todeling: 
Vi jobber med appen “På 

sporet” på Ipad. 
 

Tema: 
FN/Rasjahi 

 

Fotball/kanonball 
turnering: 

Elevrådet arrangerer 

 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek m/fadderne 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

 

12.30 - 13.15 Uteskole forts. 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Elevkanalen - “Plast i havet” 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lesestund - “Rasken rydder” 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Turneringen forts. 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

 

  
 

Husk! God niste og klær etter 
vær. 

 

Lad Ipaden. 
 

   

 

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.  

 


