
Uke 7    Mosby Oppvekstsenter       1. Trinn                Tema: Vær og vind                                                                   
 

BESKJEDER:  Det ligger bibliotekkort i lesemappene denne tirsdagen. Dette kortet 
er elevens private lånekort og kan brukes på alle norske bibliotek. Elevene skal ikke 
ha dette med på skolen for å låne bøker. 
 

Uteskole: 
Vi går til Høllen og skal kose oss med bål og postkasseleken. Ta med vedkubbe om du skal grille. 
 

Ukens bokstaver:  
Det er bokstavene D-d og Å-å som vi skal øve på denne uken.  
 
Tema: 
Vi avslutter temaperioden nå etter 7 uker med temperaturmåling, daglige værmeldinger, forsøk 
med vann i ulike former, snøkrystaller og maleprosjekt om vær.  

Vi snur nå gradestokken vår 90`og smaker på begrepene statistikk og søylediagram! På 
onsdag skal vi telle biler langs venneslaveien og lage søylediagram ut fra hvor mange biler vi 
teller i ulike farger, 

 
Lesing: 

Elevene vil få ny lesebok i lesemappen tirsdag.  Vi ser at det er god oppfølging av leseleksa 
hjemme. Det er stas for elevene å komme godt forberedt og få oppleve mestring i lesing. 
 

 
Karneval! 
Fredag blir det karneval på skolen! Elevene kommer utkledd på morgenen. Det er ikke 
nødvendig å kjøpe kostyme. Gjenbruk og kreative kostymer er topp! Elever som ikke vil kle seg 

ut behøver selvfølgelig ikke det. Vi skal ha limbo, danselek, pinjata og TL-lek sammen med  
småtrinnet. 
 

 

Kontaktinfo:  
Trinn telefon: 90266734.   
Kontaktlærertid mandager fra kl.13.25-14.10    
Telefon til skolen: 907 09 311             
Hjemmeside: minskole.no/mosby  
Meldinger tlf.nr. 59444519 start melding med MOS1   
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  
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UKAS PLANER: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.30 Frilek klasserom/ gymsal 

 

Frilek 
 

Frilek Frilek i klasserom/gymsal Magisk Møte 

09.30 - 10.45 

 
Magisk møte 

 
Tur til Høllen 

 

Magisk møte 

 
Bokstavløype og 

lesegruppe 

Magisk møte  

 
Matematikk 

Magisk møte 

 
Bokstavløype og 

lesegruppe 

 

Vi har karneval sammen 
med 2. 3. og 4. trinn 

 

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  

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

IPad 
 
 

Oppsummering 
Takk for i dag! 

Vi fortsetter å jobbe med 
bokstaven . 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Karnevalsamling i 
gymsalen 

 
Oppsummering 
Takk for i dag! 

Husk! Ta med ved om du vil 

grille på tur. 

Gymsko! 

Leseleksa  Leseleksa -bibliotekbok om du vil 

levere. 
-leseboka og den blå 

mappa. 
Gymsko! 

Karneval! 

Du kan komme ferdig 
utkledd til skolen 

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg snakker positivt til og om mine medelever. 

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

 


