
 
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

2. trinn skoleåret 2019-20 
Ukebrev - uke 47 

Tema: Eventyr 
 

INFORMASJON 
Da er det på tide å finne en dato for en julefest/ treff for klassen! Det er november og desember 

gruppa om er de ansvarlige for dette.Gi meg en dato, invitasjon så kan jeg legge de på hjemmesiden 

også.  

Elevene fikk en invitasjon til Torridal sin julegran tenning også! 

Beskjed fra FAU: « FAU sammen med skolen oppfordrer de elevene som har med seg mobilen til 

skolen om å ha den i sekken også når de går til skolebussen på morgenen. Det kan lett oppstå 

trafikkfarlige situasjoner hvis eleven går med «nesen i skjermen», og ikke er oppmerksom på 

trafikkbildet rundt seg.» 

Det er mange som har lurt på når barna skal få vaksine. Det kommer mer informasjon i sekken. 

Helsesøster kommer og informerer barna denne uken og selve vaksinen gis i uke 48. Vi kan følge 

barna som trenger en ekstra smil med til helsesøster. 

 

Denne uken skal vi ha høytlesning av eventyr på småskolen. 1. og 2. trinn lager aldersblandet 

grupper og barna vil høre forskjellige eventyr fortalt, etterfulgt med div. aktiviteter. Derfor blir det 

ikke gym i gymsalen, men andre fysiske aktiviteter i skolegården og klasserommet denne uken.  

Husket du å ta med  med tomme syltetøyglass hvis dere har (vasket og fri for etiketter) og  et par 

hvite sokker (tynne)så setter vi pris på disse også!? 

 

Det blir lekedag til fredag! Ta med en leke som du kan dele og leke med inne på skolen!  

 

Denne uken er det mattelekse. det er viktig at elevene kan telle til 20 nå og kan skrive tallene til 20 

riktig vei. Vi øver på dette på skolen også, men noen trenger kanskje en ekstra runde hjemme også 

:-)  

Husk leseleksa mandag, tirsdag og onsdag!  Bøkene skal ligge i sekken slik at vi får oversikt over 

hvem som øver hjemme og at vi kan høre dem i lesing torsdager og bytte bok. Det er nok å lese 

bøkene en gang hver dag. Repetisjonen gjør barna trygge og gir mestringsopplevelse når de leser på 

skolen. Biblioteksbøker kan leveres inn fortløpende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktlærer: Nikolett Loyko , mobil: 41601818 
Kontaktlærertid: Mandag 13:45-14.30.  
E-post: nikolett.loyko@kristiansand.kommune.no 

Telefon til skolen: 907 09 311 
Meldinger: MOS2: 59 44 45 19 
Hjemmeside: minskole.no/mosby  

Klassekontakt:  
Silje M. Hildershavn 
Vara: Nina Sars Rosseland 

 

https://www.minskole.no/mosby


 
 

 

UKENS FAGLIGE MÅL    
Norsk Jeg kan skrive store Y,y og H,h. Jeg vet hva et antonym er      ( 

(ord som betyr nesten det motsatte). 
   

Matematikk Jeg vet hva sutraksjon er (-) og kan lage og rgne ut 
regnestykker der det er minus opp til 20.  

   

Engelsk Jeg kan si “ I am wearing” setninger og jeg kan beskrive 
klærne jeg ha på meg. 

   

Sosialt mål Jeg hjelper min gruppe til å jobbe bra og holde arbeidsroen.    
 
UKENS LEKSER 

til tirsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  
ANNET: Tell opp og ned til 20 for en voksen.  

til onsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca.  
SKRIVE:  Øv på Feide passordet ditt. Du må kunne det utenat! 
ANNET: Du kan repetere alle oppgavene her!  
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110240  

til torsdag LESE: Lesebok i mappa. Bruk 15 minutter ca. Husk å ta med boka til skolen! 
SKRIVE:  Se ark i postmappa. Denne uka er det subtraksjon du jobber med. 
ANNET: Øv 15 minutter med en voksen eller lengre hvis du synes det var morsomt! 
http://www.mbms.no/elevsiden/lesetrening.htm  

til fredag SKRIVE:   Øv på Feide passordet ditt. Du må kunne det utenat! 
ANNET: Lekedag! Husk å ta med en leke eller et spill!  

 
UKENS BEGREPER 
subtraksjon, færre, flære, lengre, kortere, flest, minst,  

UKENS GLOSER 
 

red, blue, black, green   What colour is your socks? 
pink, orange, white, yellow  It is ….. 
clothes - trousers, jacket, hat, socks, t-shirt,   What are you wearing? 
dress, skirt, jeans, jumper, shoes   I am wearing a/ an……. 
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