
   
 

   
 

 

 

Mosby Oppvekstsenter 
 

1. trinn skoleåret 20-21 
Ukebrev - uke 50 

Tema: “Mellom himmel og jord” 
 

INFORMASJON 
Nå er vi godt i gang med adventstid. Barna koser seg stort i adventssamling på 

morgenen. Stor spenning på hvem som blir dagens hjertebarn. Hjertebarna får fylt 

kalenderhjertet sitt med fine ord, de snurrer lykkehjulet, får en sjokolade og sitt eget 

pepperkakehjerte med hjem. Vi har staret opp med å lage litt julegaver, synger 

julesanger og koser oss veldig med å se på Mumidalen i spisepausen. 

Mandag er det uteskoledag! Vi skal ha bål så ta med grillpinne og vedpinne om du skal 

grille. Vi oppfordrer dere til en sunn og god niste også på turdag. 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.  

Tirsdag  Vi fortsetter med å produsere små koselige hemmeligheter, spiller julemusikk og 

pynter klasserommet til jul. Vi skal også ha lesegrupper der vi leser om den kristene 

juletradisjonen 

Onsdag: Skolen er i år meldt på Kodetimen og alle elever skal få prøve seg på koding 

sammen med våre små bier (BeeBot )på matter. Dette blir veldig gøy! Vi skal også jobbe på 

iPad på appen BeeBot og på Salaby koding. 

Torsdag: Stasjoner! Vi jobber nå med tallinje 1-20 og tiervenner. Vi skal også på biblioteket. 

De elevene som vil låne ny bok, må levere den de lånte forrige uke. Les litt for barna deres 

hver dag.  

Fredag:  Vi skal ha Luciasamling ute med hele skolen. Det er 3. klasse som inviterer. Vi 

gleder oss til å synge julesanger sammen. Hvem får med seg Kompis og Mulius denne 

helgen? 

Informasjon fra skoleledelsen: 

«I løpet av de ti siste dagene har to elever på ulike skoler i Vågsbygd blitt forsøkt 

lokket med av en mannsperson i bil og til fots. 

Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine barn om: 

• Alltid gå eller sykle sammen med andre til og fra skolen. 

• Aldri gå med fremmede, men gå bort fra situasjonen. Gå hjem, til en venn 

eller tilbake til skolen. 

• Ring til mamma, pappa eller en annen kjent voksen så snart du kan. 

Lærerne vil snakke med barna i klassene om dette.»  

 



   
 

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 

 

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. 

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. 

-Leker er ikke lov å ta med til skolen hjemmefra. 

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 snakke vennlig til andre og bruker fine ord.  

  Ukens juleord:  Juletrepynt, julekrybbe, Lucia  

   Lekse: Lade ipad og ha den med på skolen. 
Julegledebingo i stjerneboka! Hvor mange oppgaver får du krysset ut 
du før juleferien? 
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