
Uke  9    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror, uke 9-17 

BESKJEDER:  
Vi håper alle har hatt en fin vinterferie og fått ladet batteriene       Til nå har vi vært heldige som har 
hatt en  åpen skole hvor vi fysisk  har kunnet være sammen i klasserommet. Vi får håpe dette varer i 

disse koronatider! 
I uka før ferien hadde vi pinnebrød til alle på uteskolen: Stor stas!!  Vi lagde mat til fuglene av frø og koste oss 
med muffins siste dag.  
Da er vi kommet til 1. mars og vi går inn i en ny årstid, våren. Temaperioden framover blir: Det spirer og gror. 
I det nye temaet vil vi ha fokus på endringene vi ser i naturen. På skolen samler vi  melkekartonger som vi skal så 
frø i. 
På mandag starter vi med uteskole.Vi skal ha bål, så ta med ved og evt. bålmat.  
Viktig at alle har sin Ipad i sekken hver dag. Det er kun på mandager når vi har uteskole at Ipaden blir hjemme. 
Takk for at dere sammen er gode til å lade Ipadene!! 
 
Viktig at alle får levert samtaleskjemaet, ferdig utfylt, så fort som mulig!! 
 
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. 

Gi oss beskjed på melding (MOS1) 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. Ta også 

kontakt om noe er uklart eller dere har ting å ta opp med oss. Vi har kontaktlærertime torsdager fra kl.14.00-

14.45  tlf.nr 91107056. Send mail til begge kontaktlærere når du sender mail.  

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311                                           Hjemmeside: minskole.no/mosby 
Meldinger: MOS1 til 59 44 45 19                                                                                                                                                                
E-post til kontaktlærere: 
 Kontaktlærertid Turid: Torsdager 14:00-14:45           turid.l.liene@kristiansand.kommune.no                          

 Kontaktlærertid Marianne: Torsdager 14:00-14:45      marianne.aagesen@kristiansand.kommune.no 

Foreldrekontakt: Chris Abram (Pappa til Sigrid).                   Vara: Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander) 

TEMAPERIODEN DET SPIRER OG GROR. 
 
I den første uken etter ferien har vi fokus på alle 
bokstaven vi har lært til nå. 
Dagens elever triller bokstavterninger og vi ser om vi 
sammen kan lage ord/ setninger. 

               Temaperioden: Vær og vind. 
 

   
Her er vi på tur til Fuglekjerran på uteskolen. Flere av 
barna jobbet sammen om å lage denne flotte 
snømannen. Stolte barn!! 
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Uke  9    Mosby Oppvekstsenter    1. trinn   Tema: Det spirer og gror. 

UKENS PLANER: Mandag 1/3 Tirsdag 2/3 Onsdag 3/3 Torsdag 4/3 Fredag 5/3 

08.45- 
10.15 

Frilek 

Magisk møte 
 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

Frilek 
Magisk møte 

10.15- 
11.00 

Uteskoledag 
 

2 grupper 
Matte/Musikk/dans 

Bokstavløype med 
bokstaven J-j 

Matte:spill 
/Høytlesning 

2 grupper 
Samtale/ fortelling om  

følelser. 

11.00- 
11.30- 
12.00- 

 
13.30 

Bålkos og mat,  
lek og vinterbingo. 

 
 

Takk for i dag! 

Måltid  
Utelek  

 
Matte 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
Lesekorpset  

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

Bibliotek 
lesegruppe. 

Takk for i dag! 

Måltid 
Utelek 

 
 

Kl.12.45:Takk for i dag! 

Husk! Ta med vedkubbe,  
varm drikke og bålmat  

Ull er gull! 

 
 

   

 

UKENS MÅL: 

Sosialt mål: Jeg kan snakke vennlig til andre og bruke fine ord. 

Faglig mål: Jeg vet hvordan jeg skriver  J-j. Jeg kan plassere bokstaven  riktig i bokstavhuset. 

Lekse: Stjerneboka: arbeidsark. Lade iPad hjemme.  
Sammen med en voksen svarer jeg på spørsmålene på samtaleskjemaet. Leveres snarest. 

 


