
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 46 

 

INFORMASJON 
Dette er siste uka med temaet “ett hav av muligheter”. Nå er alle snart i mål med å 

lage sin egen terning. Elevene får med seg hjem iPadene tirsdag. Les vedlagt 

skriv(følger med iPaden) om ansvar og bruk av iPader som læringsverktøy i hjemmet. 

Mandag: Det blir ikke uteskole, men tallprogram denne mandagen. 8 og 9 er tallene vi skal 

øve på. 

Tirsdag: Temaet følelser. Vi skal bli kjent med følelsen trist. Vi skal også ha iPadene og 

logge oss på meet!  

Onsdag: Uteskole! Vi går til fuglekjerran. Husk ved så kan vi ha bål. 

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

bruke dette på bibliotekene privat. Les litt for barna deres hver dag.  

Fredag: Denne fredagen skal vi ha tallfest! 

Info om bussen: 

• Bussen til Høietun kan av og til være litt forsinket på morgenen.  

• Elevene må ikke ta av seg beltet og reise seg opp før bussen har stanset helt. 

• Vi oppfordrer elevene til å sette seg klassevis så langt det lar seg gjøre med tanke på 

smittevern. Dette er lettere å få til på ettermiddagen da vi har bussvakter fra skolen. 

Tanken er at 1. trinn sitter foran, så følger de påfølgende klassene etter. 

 

Skolen har nå innført besøksregistrering ved hjelp av QR kode. Det betyr at alle som 

skal inn i skolens bygninger på besøk må registrere  seg med denne via mobilen. Du 

åpner mobilkamera og det kommer opp en link i en tekstboks. Registrer deg og lukk 

kamera. 

Mobil klokker er forbudt på skolen.  

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. Gi oss beskjed om noe er uklart eller dere 

har ting å ta opp med oss.  Vi har kontaktlærertime torsdager fra kl. 14.00-15.00  tlfnr 

91107056. 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 kan trøste og hjelpe vennene mine. 

  Faglig mål:      Jeg kan skrive tallene 8 og 9. Jeg øver på mengde og tall. 

  Lekse: Lade ipad og logge inn på møte med lærerne og gruppen min på 
avsatt tid til torsdag. 

 
 

mailto:turidk.l.liene@kristiansand.kommune.no
mailto:Marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no

