
Uke 45     Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                             Tema: Et hav av muligheter 

BESKJEDER:   
Til mandag går vi på tur til Tutlamoen. Alle som har med bålmat må ogsså ta med vedpinne. 
Tirsdager og torsdager fremover skal vi ha temaet “Kroppen er min” . I disse samlingene er 
temaet vold og seksuelle overgrep. Filmene vi ser og samtaler rundt denne uken er :  

Kropp og grenser:  https://nrksuper.no/serie/tema-overgrep/MSUE10003117/sesong-5/episode-2 
Hvem bestemmer?: https://nrksuper.no/serie/tema-overgrep/MSUE10003217/sesong-5/episode-3 
Se gjerne filmene sammen med barna deres og snakk med dem om hva trygge voksne er, gode og 
vonde hemmeligheter, og om respekt for egne og andres grenser. Ta kontakt om du har 
tilbakemeldinger eller noe du lurer på rundt tema. 
 

Fremover vil private leker som tas frem i skoletiden bli tatt vare på av lærere og må hentes av 
foresatte. 

Dere må skrive navn på elevenes busskort (og annet utstyr de har med på skolen). Vi har ikke 
mulighet til å vite hvem som eier hva uten navn. 

I elevenes garderobehyller er det variert grad av skift...Vi ber dere om å ha et skift i hylla og fylle på 
ved behov. 

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. 
 

 

Viktig beskjed: 
 
Høstgruppa i 1.klasse inviterer til sosialt samvær tirsdag  
9. nov fra kl. 16.30-18.00,  v/gapahuken på Tutlamoen.  
Vi fyrer opp bål - ta med egen grillmat og en vedkubbe om 
dere vil grille, samt egen drikke. 
Vi stiller med kaffe og kake.  
Hjertelig velkommen til alle 1.klassinger, foresatte og 
søsken.   
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UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Frilek 

(klasserom/gymsal) 

Frilek 
 

Frilek Frilek Frilek 
(klasserom/gymsal) 

09.30 - 10.45 
 

Magisk møte 
Uteskoledag:  

 
Vi går til Tutlamoen 

Høstbingo 
 

Magisk møte  
Todeling: 

Gruppe 1: IPad  
Gruppe 2: Kropp og grenser. 

Magisk møte  
Tema: 

Vi graver opp søppel og 
matavfall som vi gravde ned i 

uke 41. 

Magisk møte  
Gym 

 
Stasjoner 

 

Magisk møte  
Tallprogram 

 
Tallet 9 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

 

Bålkos.  
 

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

 

12.30 - 13.15 Tekstskaping.  
Takk for i dag! 

Todeling fortsetter 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Tema fortsetter 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Stasjoner forts. 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Tellekropset 
9 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! God niste, gjerne varm 
drikke. Vedpinne om du 

skal grille. 

Høsttreff for klassen på 
Tutlamoen kl. 16.30-18.00 

   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg vet hva trygge voksne er. 

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

 


