
Uke 43      Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                             Tema: Et hav av muligheter 

BESKJEDER:   

Takk for gode samtaler og bra oppmøte til konferansene i uken som gikk.       
Vi avsluttet forrige uke med kanonball og fotballturnering. Det stort engasjement og 
lagspill på tvers av trinn,- kjempe moro! Som premie fikk alle elever hver sin t-skjorte med     

oppvekstsenterets logo.    

 
Mandag skal vi ha ekstra fokus på Høiebekken som renner forbi skolen vår. Hvor renner dette 
vannet? Hva lever i bekken her tro? Laksen gyter i bekken vår på denne tiden og hvis vi er heldige får 
vi se sprellende laks! Har vi nok ved, så skal vi ha bål. Ta med en vedpinne og bålmat om du vil grille. 
Onsdag skal vi ha skoleløp og samle inn penger til vennskapsbyen vår Rajshahi. Se egen lapp i 
postmappen på mandag (med sponsor mener vi foreldre, besteforeldre, tanter/onkler event. andre i 
nær relasjon). 
Vi skal også teste ut hvilke ulike materialer som flyter og synker i vann. Dette er en lekse hjemme 
denne uken (kommer i arbeidsboka på mandag). Undre dere sammen med elevene. Hvorfor flyter det 
ene og ikke det andre? Har formen på tingen vi tester noe å bety? 

 
Dere foreldre må følge med på hva barna deres har med i sekken. Vi vil ikke har leker, sminke, 
bamser, godteri og penger med på skolen.  
Vi gir ikke tilbakemeldinger på SMS når vi får beskjed om at ditt barn er syk, men vi svarer selvsagt på 
meldinger der det er forventet et svar/ oppfølging. 
 
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. 
 

 

Etter fantastisk innsats i kanonball og fotball turnering 
fikk alle T-skjorte med Mosby oppvekstsenters logo.  

 

Dagens elever som fikk besøk av Dino og Rex denne 

helgen       
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Uke 43    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn               Tema: Et hav av muligheter 

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Magisk møte  Frilek 

 

Frilek Frilek Frilek 

 

09.30 - 10.45 
 

Uteskoledag:  
Høstbingo  

Kanskje ser vi laksen 
gyte? 

Magisk møte  
Todeling: 
Gruppe 1: 

IPad  
Gruppe 2: 

Kunst og håndtverk 

Magisk møte  
Tema: 

Hva flyter og hva synker?  
Og hvorfor det? 

Vi tester og undrer oss 
sammen. 

Magisk møte  
Gym 

Tikken og kanon 
 

Stasjoner 

Magisk møte  
Tallprogram 

 
Tallet 7 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

 

Bålkos på skolens 
bålplass.  

Vi går tur langs 
Høiebekken. 

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

 

12.30 - 13.15 Oppsummering  
Takk for i dag! 

Todeling fortsetter 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Skoleløpet! 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Stasjoner forts. 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

 

Tellekropset 
7  

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! God niste, gjerne varm 

drikke. Vedpinne om du 
skal grille. 

Lad Ipaden. 

 

Leksa i arbeidsboka.   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Vi rekker opp hånda og venter på tur. 

Lekse:  Hva flyter og hva synker? Se leksearket i arbeidsboka og test ut hjemme! Vi skal visse leksa og teste ting på skolen til onsdag. 
Ha med iPad på skolen alle dager bortsett fra turdag. Lad iPad hjemme. Øv på brukernavn og Feide-passord.  

 


