
Uke 49     Mosby Oppvekstsenter                  1. Trinn              Tema: Mellom himmel og jord 

BESKJEDER: Førsteklasse hadde en flott opptreden med sang og dramatisering av På 
låven sitter nissen på mandag. Vi er i full gang med juleforberedelser og julekos. Vi lytter 
til julehistorier på lydbok, ser Jul i svingen når vi spiser og lager små julehemmeligheter.  
Snøen har gitt oss mye lek og morro ute og vi håper på en fin aketur denne mandagen 

etter adventsamling. Vi skal ikke ha bål og spiser vanlig niste inne. Husk å send med elevene varme 
klær til utelek. Merk klær med navn så kommer det lettere tilbake til rett eier.  
Onsdag blir det juleverksted sammen med resten av småskolen. Vi skal gå i hverandres klasserom og 
lage ting. Ta med en plastpose med navn på som eleven kan samle tingene som lages i. 
Fredag er det nissefest med bål, grøt og nisserebus ute! Ta på nisselua og varme klær. 
 

Viktig at dere husker å sende oss beskjed selv om det er daag to med sykefravær. Vi vet ikke når deres 
barn blir friske og bruker mye tid til å få bekreftet at de er hjemme og 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 Mellom himmel og jord: 
Denne måneden blir dagens elever gjort til dagens 
hjertebarn. Vi blir to eller tre hjertebarn hver 
skoledag. I magisk møte skal vi 
lydere ut et juleord fra en 
julesokk! 
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Uke 49    Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                     Tema: Mellom himmel og jord. 

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Magisk møte 

(2 hjertebarn) 

Frilek 
 

Frilek Gymsal: Sansemotorisk 
trening  

Frilek 
(klasserom/gymsal) 

09.30 - 10.45 
 

Adventssamling 

 

Vi aker i akebakken 
utenfor skolen 

 

Magisk møte 
(3 hjertebarn) 

 
Maleaktivitet 

Film: Grantreet 

Magisk møte  
(3 hjertebarn) 

 
Juleverksted for hele 

småskolen 
 

Frilek 
(klasserom/gymsal) 

 
Magisk møte 
(2 hjertebarn) 

Film: The Snowman 

Magisk møte  
(2 hjertebarn) 

 
Nissegrøt ute 1.-4.trinn 

 
 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Mat 
Utelek  

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Lesestund 

 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Male videre 
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Juleverksted forts.    
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Stasjoner: 
-lage snømannbilde 

-musikk 
-ord/utrykk 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Julerebus 
Juletregang 

 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! Akebrett (ikke kjelker) 
Vanlig niste. 

 Ta med pose til å samle 
tingene som lages. 

  

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg gleder andre med smil 

Lekse:  Lad iPad hjemme. Øv på brukernavn og Feide-passord. Julebingo 

 


