
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 43 

 

INFORMASJON 
For en formidabel innsats av elevene forrige onsdag på Skoleløpet! Første, andre, og 

tredje trinn løp så grusen sprutet og det var røde kinn og svette panner. Her erfarte 

elevene at all innsats teller og at alle kan bidra!  

Vi fortsetter med temaet “ett hav av muligheter”. Denne uken er det FN og barns 

rettigheter som vil bli temaarbeid. Vi skal lære litt om FN og hva barnekonvensjonen 

sier om barns rettigheter. Rettferdig-urettferdig er begreper som vil ha fokus. Vi 

kommer til å bruke ressurser på reddbarna.no og salaby.no 

Mandag: Uteskole. Elevene får refleksvester fra trygg trafikk utdelt på mandag. Vi går på 

tur og skal denne gang gå gjennom hula bak hallen. Her er det mørkt og vi skal teste hvor 

godt vi lyser når vi bruker refleks i mørket. Ta med egen lommelykt/hodelykt om du har! 

Vi skal også ha bål så ta med grillpinne og vedpinne om du skal grille.  

Tirsdag: Tema FN og Barns rettigheter, Barn på flukt, og begrepene rettferdig- urettferdig.  

Onsdag: Tallprogram! Dette er nytt og blir morro. Her skal alle løpe rundt i full aktivitet og 

øve på både å skrive tallene 1, 2, 3, og ha mengdetrening! 

Torsdag: Tema: FN og Barns rettigheter. Vi går også på biblioteket torsdager og venter på å 

motta personlige lånekort fra biblioteket så vi kan låne med hjem bøker. Les litt for barna deres 

hver dag.  

Fredag: Det blir spennende å se hvem som får med klassebamsene hjem denne fredagen. 

Vi bruker IPader i små grupper fremover og øver oss på å logge inn på Salaby og gjøre oss 

kjent. Det er viktig at elevene øver på brukernavn og passord hjemme.      

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 



   
 

Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).  

Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

E-post til kontaktlærere: 
turidk.l.liene@kristiansand.kommune.no 
Marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 
 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby 

 

Sosialt 
mål: 

Hva vil det si når noe er urettferidig. Hva vil det si når noe er rettferdig. 

Kan du gi eksempel? 

Faglig mål:     Jeg kan skrive tallene 1, 2 og 3. Jeg øver på mengde og terningsbildet. 

Lekse:  Se på bildene på hjemmesida og fortell om hva du gjorde på uteskole. 
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