
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 48 

Tema: “Mellom himmel og jord” 
 

INFORMASJON 
Forrige uke startet med uteskole og tur. Vi klarte å tenne bål selv om det pøsregnet! 

De som startet turen med ett “bad” i søledammen (den var både stor og fristende) fikk 

en veldig kort tur og innelek på skolen. Det er gøy med vannlek, men det blir fort kaldt 

i novemberværet, og vi ønsker ikke syke barn. Etter endt uteskole var det vel ingen 

barn (eller voksne) som var tørre, men dette skyltes lek og ikke hull i regntøy/støvler. 

Dere foreldre skal ha skryt for godt skiftetøy til barna deres! Det holder med ett skift, 

men innesko og ekstra par med sokker er lurt.                                                                  

Vi har også hatt mattestasjoner, lest bøker om Tal og om Rikki, hatt engelsk på iPad 

(stairs.no 1-4). I leketid har perling av Pokemons og Minecraft vært populært, og flere 

elever har daglig lagd dukketeater for resten av klassen til stor begeistring.    

Nå er det vinter og alle elever må ha varmt yttertøy når de er på skolen. Tykk dress 

eller foret bukse, votter, lue og gode sko. 

Mandag er det ikke uteskole. Vi får kulturbesøk av konserten TOG.  Vi skal også bake 

pepperkakehjerter til adventskalenderen vår. 

Tirsdag deler vi elevene i to grupper. Vi leser for tiden bøker om Ulvegutten Tal. Vi undrer 

oss over hva som er likt og ulikt våre liv i 2020 og Ulvegutten Tal sitt liv (han er huleboer i 

steinaldertiden). Vi skal også pynte pepperkakehjertene våre. 

Onsdag: Uteskoledag! Vi skal ha bål så ta med grillpinne og vedpinne om du skal grille. 

Ipaden må ligge hjemme på turdagen. Ellers i uka skal den være med på skolen. Laderen 

skal ligge hjemme og ikke i sekken. Sammen med barna må dere passer på at Ipaden er 

ladet til skolebruk. Dette er lekse. 

Torsdag: Språkleker: Vi rimer! Vi skal også på biblioteket og lese om Ulvegutten Tal. 

Lånekortet blir lagt i postmappen og det er dere som kan bruke dette på bibliotekene privat. 

Les litt for barna deres hver dag.  

Fredag: Tekstskaping til bilder fra denne ukens skolehverdag. Dette blir lese/ forteller-lekse 

neste uke.  

Info om bussen: Bussen fra Høietun kan av og til være litt forsinket om morgenen. Elevene 

må holde avstand til de andra 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. 



   
 

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 

 

 

Skolen er nå på gult nivå i koronaberedskapen. Det betyr:  

- Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Det er lav terskel: vondt i halsen, magen, hoste 

eller andre symptomer betyr at eleven blir hjemme.  

- Vask hendene før dere kommer på skolen og når vi går inn i klasserommet. 

- Ha god håndhygiene gjennom hele skoledagen. 

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. 

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  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 øver på å plassere tallene 1-15 på en tallinje. Jeg rimer! 

  Lekse: Lade ipad og ha den med på skolen. 
Ark i stjerneboka: tallinje og rim. 

 
 

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

