
Uke 50     Mosby Oppvekstsenter                  1. Trinn              Tema: Mellom himmel og jord 

BESKJEDER: Da nærmer det seg juleferie og siste skoleuke i 2020. Vi vil ønske dere alle en 
riktig god jul og takke dere foreldre for godt samarbeid dette halvåret. Vi gleder oss til å 
ta fatt på det nye året sammen med deres flotte skolebarn.  
Mandag skal vi på adventsamling hvor tredjeklasse har ansvar for Lucia og skal opptre. Vi 

gjør en vri på gjennomføringen av hensyn til smittevern og går klassevis i amfiet for å se på 
opptreden. Etter lunsj går vi i nabolaget og synger julesanger og legger små julehilsner i postkasser. 

Resten av uka blir det mye juleaktiviteter og små julehhemmeligheter vil bli pakket inn og sendt hjem. 

Fredag: Julesamling i kirken/ alternativ samling er avlyst grunnet smittevernhensyn. Vi lager annet 
opplegg i klasserommet og har kosedag på skolen. Siste skoledag kan alle ha med seg godteri for 25 
kroner og en liten brus eller annen drikke. Se ukens lekse,- det kan bli en lærerik tur på butikken! La 
barna se på priser i butikken, vurdere hva som skal kjøpes og bli oppmerksomme på at ting koster 
penger. 

Siste skoledag må alt i garderoben tas med hjem. Dette må dere foreldre ta ansvar for. Elevene har 
mye klær og sko på plassen sin og de klarer ikke frakte dette hjem selv. SFO har åpent frem til kl. 
16.30 så det er mulighet for å gjøre dette frem til da. 

Første skoledag etter nyttår er mandag 3. januar. 

 

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 

                

Riktig god jul og godt nytt år til dere alle!  

Vi gleder oss  

til læring, lek og morro også i 2022. 
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Uke 50    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 Gym: Ballspill Magisk møte  
(2 hjertebarn) 

09.30 - 10.45 
 

Adventssamling 

 

Vi lager julekort. 

 

Magisk møte 
(3 hjertebarn) 

 
Film: Alf Prøysens liv 

 
 

Magisk møte  
(3 hjertebarn) 

 
Superjul-evangeliet 

 

Frilek 
(klasserom/gymsal) 

 
Magisk møte 
(2 hjertebarn) 

Film: MKX  

Vi går til Torridal kirke. 
 
 

Julegudstjeneste 
 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Mat 
Utelek  

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15 Vi overrasker naboer 
med julekort og sang. 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Pakke inn julegaver. 
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lesestund   
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Todeling: 
(tiervenner, aktivitetsark 

og rydding) 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Vi går tilbake til skolen. 
 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! Vanlig niste.    Tøm garderoben før jul. 

 

UKENS MÅL: 

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

Lekse:  Gå på butikken og kjøp godteri for 25 kroner som du kan kose deg med siste skoledag. Har du fått mange kryss på julebingoen? 

 


