
Uke 6   Mosby Oppvekstsenter                  1. Trinn                                                                      Tema: Vær og vind 

BESKJEDER:  Det er bokstavene Ff og Uu som vi skal øve på denne uken. Elevene vil få ny 
lesebok i lesemappen tirsdag.  Vi forventer at dere foreldre følger opp leseleksen tirsdag 
og onsdag, og signerer på leseskjemaet. For noen elever er disse bøkene enkle å lese, for 
andre er det utfordrende. Gi oss tilbakemelding om det blir for utfordrende for ditt barn.  

 
Gi oss beskjed på melding (MOS1) til tlf.nr. 59 44 45 19 eller mail 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.09.00 hvis de ikke dukker opp. Gi oss beskjed om noe er uklart, eller dere har ting 
å ta opp med oss. Sender dere mail så må dere sende til alle kontaktlærerne (event. fravær hos oss 
kan føre til at beskjeder ikke kommer frem om dere kun sender til en). 
 
Mandag er det tur til Høllen. Ta med grillmat og vedkubbe om du vil grille. 
 
Kontaktinfo:  
Vi har nå  tlf på trinnet. Nytt tlf.nr 90266734. Denne er med på tur og vi kan kontaktes på denne også ellers. 
Jobben vår er å følge opp elevene i undervisningstid og leser/ svarer på sms før/etter den tid. 
Vi har kontaktlærertime mandager fra kl.13.25-14.10   
Telefon til skolen: 907 09 311                                                                                  Hjemmeside: minskole.no/mosby 

Meldinger: MOS1 til   
E-post til kontaktlærere: 
Charlotte:                                                       Charlotte.Hoiasen.Salvesen@kristiansand.kommune.no 
Marianne H.                                                                                             marianne.holthe@kristiansand.kommune.no 
Marianne Aa.                                                                                        marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 
Foeldrekontakter: Christina (mamma til Tiril Alice) tlf: 98458439 Sissel (mamma til Lykke Sofie) tlf: 90809101 

Gjenglemt tøy. Vi har mye klær i garderoben til 1. og 
2. trinn som ikke finner eier. Ta en titt i kassen ved 
SFOdøren og se om noe er ditt. 

 

    
 

Koronasituasjonen:  
 
Testregimet som ble innført i Kristiansand med 
massetesting to ganger i uka for elever og ansatte i 
barnehage og skole avsluttes med virkning fra nå av. De 
gjenværende 3 testene elever har fått med seg hjem 
brukes til testing i hjemmet ved oppståtte symptomer. Se 
kommunens hjemmeside for nye regler for isolasjon og 
testing. 
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Uke 6    Mosby Oppvekstsenter    1. Trinn                                                                Tema: Vær og vind 

UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Frilek klasserom/ gymsal 

 

Frilek 
 

Frilek Frilek i klasserom/gymsal Frilek klasserom/ gymsal 

09.30 - 10.45 
 

Magisk møte 
 

Tur til Høllen 
 

Magisk møte 
 

Bokstavløype med 
bokstaven Ff 
Lesegruppe 

Magisk møte  
 

Tema:  
Vennskap 

Magisk møte 
 

Bokstavløype med 
bokstaven Uu 

Lesegruppe 

Magisk møte 
 

Matematikk 
 

10.45 - 11.15 
11.15 - 12.30 

Måltid 
Utelek  

Måltid 
Utelek 

Måltid. 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

Måltid 
Utelek 

12.30 - 13.15  

 
 

Takk for i dag! 

Vi fortsetter å jobbe 
med bokstaven Ff. 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Lesestund 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Vi fortsetter å jobbe med 
bokstaven Uu. 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Matematikk forts. 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! Ta med ved om du vil 
grille på tur. 

Leseleksa  Leseleksa Ta med bibliotekbok om du 
vil levere, og husk leseboka 

og den blå mappa. 

 

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg tar gode valg og er hyggelig med andre. 

Lekse:  Leselekse tirsdag og onsdag. Foreldre fyller ut leseskjemaet. Lad iPaden hjemme og ta den med på skolen. Øv på feide brukernavn og 
passord. 

 


