
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 45 

 

INFORMASJON 
Takk for hyggelige foreldresamtaler og tilbakemeldinger forrige uke. Det var tydelig 

stas for elevene å kunne slippe foreldre inn i klasserom og få vise og fortelle litt av 

hva vi holder på med på skolen. 

Vi fortsetter med temaet “ett hav av muligheter”. Vi jobber videre med å lage vår egen 

terning. Vi skal også grave opp igjen bananskallet, ketshupflasken og  Dersom du 

ikke ønsker å kjøpe klassebildet, leverer du konvolutt med bildet tilbake i postmappa i 

løpet av uka. 

Mandag: Uteskole. Vi går til Fuglekjerran og skal grav opp igjen tingene vi gravde ned for 

fire uker siden. Hva har skjedd? Vi skal ha bål så ta med grillpinne og vedpinne om du skal 

grille.  

Tirsdag: Temaet følelsen glede. Vi bruker IPadene og øver oss på å logge inn på Salaby 

og gjøre oss kjent med appene “På sporet” og “Tella”.  

Onsdag: Tallprogram! Denne uken er det tallene 6 og 7 vi skal øve på. 

Torsdag: Språkleker og bibliotek. Lånekortet blir lagt i postmappen og det er dere som kan 

bruke dette på bibliotekene privat. På skolen har vi eget lånesystem hvor elevene skanner inn 

bøker de låner i eget navn. Vi skal låne med hjem bøker denne uken! Les litt for barna deres 

hver dag.  

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

Vi skal også ha IPadene og øve oss på å være på Salaby. 

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.  

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.   

 

 

 



   
 

Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).  

Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

E-post til kontaktlærere: 
turid.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 

 

 

 

 

UKENS MÅL OG LEKSE 
Sosialt mål: Jeg gleder andre med å smile og si hei.  

  Faglig mål:       Jeg kan skrive tallene 6 og 7. Jeg øver på mengde og tall. 

  Lekse:  Arbeidsark: spor tallene 0, 4 og 5. Start oppe på tallet.. 
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