
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 47 

 

INFORMASJON 
Denne uka starter vi opp med nytt tema som heter : “Mellom himmel og jord” . 

Temaperioden vil vare fram til juleferien. 

På torsdag var alle samlet på fotballbanen og sang og danset Blim dansen.                  

4.trinn stod foran og hjalp oss med sang og trinn. Elevene var superflinke!! Så gøy var det at 

vi måtte danse den to ganger sammen. 

På fredag hadde vi tallfest. Nå har vi gjort oss kjent med sifferene 0 til 9 og kan lage alle tall i 

verden, om vi vil😊 Dette feiret vi med Sjokoladekake og eventyret om “Geitekillingen som 

kunne telle til ti”. Det var mange gode hjelpere da kaka ble bakt. Stor stas!    

Mandag er det uteskole. Vi skal ha bål så ta med grillpinne og vedpinne om du skal grille.    

Neste mandag, 23.november, får vi kulturbesøk av konserten TOG.  Da blir vi på skolen og 

tar uteskole på onsdag. 

Tirsdag deler vi elevene i to grupper. Vi skal snakke sammen om å være redd og om å 

være modig. 

Onsdag har vi stasjonsarbeid med matematikk i fokus.  

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 er det alltid spennende å se hvem som  får med seg klassebamsene hjem:) 

Info om bussen: 

Elevene må holde avstand til de andrea trinnene mens de venter på skolebussen.Elevene 

på trinnet bør sitte sammen så langt det lar seg gjøre.Vi oppfordrer foresattette som har 

muligheten til å kjøre og hente sine barn for å unngå fulle busser. 

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 



   
 

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 

 

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

91107056. Send mail til begge kontaktlærere når du sender beskjed.  

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.   

 
 
 
 

UKENS MÅL OG LEKSE 
Sosialt mål: Jeg kan be om hjelp når jeg trenger det, eller ser at andre trenger en 

trygg voksen. 

  Faglig mål:      Jeg vet hva en tallinje er og kan plassere tallene 1-10 på tallinjen 

  Lekse:  Lade ipad og ha den med på skolen. 
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