
Uke 48     Mosby Oppvekstsenter                  1. Trinn                                        Tema: Mellom himmel og jord 

BESKJEDER:                                                                                                                                            
Da var adventstiden i gang og vi gleder oss til mye julekos fremover!  Det er lagt ut bilder 
fra denne skoleuka på hjemmesida. Gå inn å se sammen med barna deres og la dem 

fortelle        
Mandagen starter med adventsamling og vi i førsteklasse skal fremføre På låven sitter nissen for hele 
oppvekstsenteret! Grunnet adventsamlinger mandager i desember vil det ikke bli tur denne dagen. Vi 
vil likevel ha bål på uteområdet og det er mulig å ha med varm drikke og grillmat. 
Tirsdag skal vi pynte pepperkaker som blir gode å kose seg med den dagen man blir hjertebarn. 
Resten av uken skal vi holde på med litt julegavelaging.  
 
Det er ikke lov å leke “Granny” på skolen. Denne leken fører fort til stygt språkbruk og for voldsom 
lek. Snakk med barna deres om dette hjemme. 

Husk å send med elevene varme klær til utelek. Votter og lue er viktig å ha hver dag. Merk klær med 
navn så kommer det lettere tilbake til rett eier.  
 

Send oss beskjed selv om det er dag to med sykefravær. Vi vet ikke når deres barn blir friske og bruker 
mye tid til å få bekreftet at de er hjemme når vi ikke vet dette på forhånd. 
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 desember blir dagens elever hjertebarn. Vi blir to 
eller tre hjertebarn hver skoledag. I magisk møte skal 
vi lydere ut et juleord fra en julesokk og snurre 
lykkehjulet for å se hvilken aktivitet vi skal gjøre. 
 

   
Ved inngangen til SFO er det en kasse klær med 
ukjente eiere/ umerket. Sjekk her om det er noe som 
savnes. 

Endelig fikk vi snø! 
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 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Magisk møte 

 

Frilek 
 

Frilek Frilek 
(klasserom/gymsal) 

Frilek 
(klasserom/gymsal) 

09.30 - 10.45 
 

Adventssamling 

 

Innelek/gymsal/lage 
bjørkehjerter 

Magisk møte 
Lytte til lydbok - 

“Gabrielle”  
 
 

Todeling: 
Gruppe 1: IPad – Salaby 

Gruppe 2: Kroppen er min 

Magisk møte  
(3 hjertebarn) 

 
 
 

Todeling: 
Gruppe 1: Lage julegave 
Gruppe 2: Juleaktiviteter  

Gymsal: Sansemotorisk 
trening  

 
Magisk møte 
(3 hjertebarn) 

Todeling:  
Gruppe 1: Lage julegave 
Gruppe 2: Juleaktiviteter 

Magisk møte  
(2 hjertebarn) 

 
 
 

Todeling:  
Gruppe 1: Lage julegave 
Gruppe 2: Juleaktiviteter 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Mat 
Utelek  

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Lytte til lydbok - 
“Gabrielle” 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Pynte pepperkakehjerter 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lytte til lydbok -  
“Gabrielle” 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lytte til lydbok -  
“Gabrielle” 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lytte til lydbok -  
“Gabrielle” 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk!      

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg gleder andre med smil og gode ord. 

Lekse:  Lad iPad hjemme. Øv på brukernavn og Feide-passord. Julebingo i postmappa. Klarer du alle aktivitetene før jul? 



 


