Mosby
oppvekstsenter
2020/21
Skole, SFO, Dyrestien og Høllen barnehage

Det nye flotte oppvekstsenteret vårt skal stå ferdig i juni 2021

Til foreldre og foresatte!

Mosby skole ble sommeren 2013 et oppvekstsenter med barnehage i tillegg til 1.-7. trinn
skole og SFO. I 2014 ble Mosby Barnehage lagt under Mosby oppvekstsenter, og barnehagen
fikk 2 avdelinger på skolen og 2 avdelinger i Høllen. Mosby oppvekstsenter vil ved oppstart
høsten 2020 ha 197 elever og 77 barnehagebarn. 22. juni 2021 skal det nye
oppvekstsenteret skal stå ferdig slik at vi alle endelig kan samles under samme tak.
Vi skal jobbe for at hvert enkelt barn skal trives hver dag og en mobbefri skole. Når et barn
ikke har det bra på skolen, ønsker vi å få vite det slik at vi kan gjøre noe. Derfor ber vi om et
tett samarbeid med dere foreldre. Nøl ikke med å ta kontakt.
For å gi barna våre en trygg og god skoletid har vi innført «Ingen utenfor» og «Stoppregelen». Vi opplever at det gir elevene rettigheter og muligheter til aktivt å jobbe for en
trygg og god hverdag på et mobbefritt oppvekstsenter. Vi ønsker også å ha fokus på fysisk
aktivitet, kosthold og uteskole i nærmiljøet vårt.
I høst vil vi jobbe med læreplanen fagfornyelsen. Alle læreplanene i skolen er fornyet for å
gjøre dem mer tilpasset framtiden og vi tar dem i bruk fra skolestart 2020. Samfunnet og
arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Innholdet i
fagene blir nytt og det elevene lærer skal være relevant. Vi trenger elever som reflekterer, er
kritiske, utforskende og kreative. De skal få mer tid til dybdelæring, og det skal bli bedre
sammenheng mellom fagene.
Overordnet del av læreplanverket beskriver hvilke verdier og prinsipper som
grunnopplæringen skal bygge på. Det er tre tverrfaglige temaer som prioriteres:
• Demokrati og medborgerskap
• Bærekraftig utvikling
• Folkehelse og livsmestring
Les mer om dette på www.udir.no
Et eksempel på dette er at lærerne med ressurslærerne i spissen skal utvikle et
undervisningsopplegg «Høiebekken» skoleåret 2020-2021 med økonomisk støtte fra den
naturlige skolesekken. Alle klassene fra 1. til 7. trinn skal jobbe med bærekraftig utvikling og
miljø basert på vår nærmeste nabo. På nettsiden
https://sites.google.com/ikrs.no/hoiebekken skal lærerne samle og presentere prosjektet.
Vi som oppvekstsenter har en unik mulighet til å forankre våre satsingsområder helt fra
barnehagen og videre inn i skolen. De siste årene har vi hatt fokus på lek i skolen og
Prosjektet «Alle med».
I samarbeid med PPT og rådgivere på oppvekst skoleåret 2019-2020 har Mosby
oppvekstsenter et prosjekt på 1. trinn som vi har kalt: Alle med!
I prosjektet tar vi utgangspunkt i skolestarten for 6-åringene. Hvordan kan vi få den
overgangen til å bli god, hvordan bygger vi videre på det de allerede kan og hvordan får vi
alle med?
Skoleåret 2019/2020 så fikk vi med oss barnehagelærere inn i 1.trinn for å bygge videre på
det beste fra barnehagen og knytte det sammen med det beste fra skolen. Et helt nytt tilbud

for 6-åringen som har fokus på å få alle med. Med lave skuldre i forhold til lese- og
skriveopplæringen, og heller et enormt fokus på samfunnsoppdraget:
Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger
sammen og er gjensidig avhengig av hverandre.

Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner.
Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie,
samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også gjennom
opplevelser og praktiske utfordringer i undervisning og skolehverdager. Et bredt spekter av
aktiviteter fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene en erfaringsrikdom.
Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer
bevegelsesglede og mestring. Danning skjer når de arbeider på egenhånd og når de
samarbeider med andre. Danning skjer når elevene lærer hvordan de kommer frem til riktig
svar men også når de forstår at det ikke finnes enkle fasitsvar.
(Læreplanen 2020)

Målet er at alle elevene skal få en god start og oppleve mestring fra første dag. De skal
glede seg til å gå på skolen, de skal oppleve å ha venner og de skal felle en liten tåre når det
er ferie.
Vi ønsker alle foreldre og barn hjertelig velkomne til et nytt år på Mosby oppvekstsenter.

Med vennlig hilsen
Karen Stenslund - Rektor/enhetsleder
Heidi Haugen - Fagleder barnehage
Anne Brodersen - Fagleder skole
Tone Auestad - SFO - leder

Mosby oppvekstsenter oversikt over ansatte i skole, SFO og barnehage
Skole

Kontaktlærer

Fagarbeider

Timelærer

1. trinn

Marianne Aagesen
Turid L. Liene

Ragnhild Songe

Randi Godtfredsen

2.trinn

Marit Røisland
Andreas Torkildsen

Gunhild O. Hansen
Anne Lill Ormseth

3.trinn

Nikolett Loyko

4.trinn

Monica F. Gløersen
Merethe Lien

Susanne Primdahl
Janne V. Larsen
Anne Lill Ormseth
Janne V. Larsen
Susanne Primdahl

5.trinn

Grethe Holberg
Øystein Kostøl

Sigurd Schaathun
Gunhild O Hansen

6.trinn

Beate Rødland
Line Øvrevik

Susanne Primdahl
Sigurd Schaathun

7.trinn

Joar Bøthun Liøen

Elin A. Breland
Susanne Primdahl

Avdeling

Pedagogisk leder

Fagarbeider

Rød

Bente Stensgaard
Hilde Bergh Botnan

Blå

Grete Steffensen Eidså
Helene Godtfredsen
Marianne Skeivoll
René Efteland

Silje Hildershavn
Silje Helen Skea
Linn Terese Fjeldberg Larsen
Astrid Fredriksen Fiskå
Anne Berg
Monica Jørgensen
Tor Harry Berg (assistent)
Anne Lise Dokmo (assistent)
Judith Bakke Hinna
Zina Tsujeva
Therese A. Olaussen
Ragnhild Songe
Ruby Tehrani
Anniken Sivertsen (Beatriz L. Vargas)

Ekorn
Rådyr
SFO

Ruby Tehrani

Ina Mortensen
Anette Åvitsland Tolstad
Tone Auestad

Mosby oppvekstsenters administrasjon og telefonnummer
Enhetsleder
Kontorleder
Fagleder barnehage
Høllen barnehage
Dyrestien barnehage
Fagleder skole
SFO-leder
Helsesøster (på skolen hver
tirsdag og torsdag)
Vaktmester
Sosiallærer
Spesialpedagogisk leder

Karen Stenslund
Ragnhild Kostøl
Heidi Haugen
Rød
Blå
Ekorn
Rådyr
Anne Brodersen
Tone D. Auestad
Solveig van Ditshuizen
(Eline Forsdal Hæstad)
André Gundersen
Gunhild O. Hansen
Elin A. Breland

907
907
907
907
907
907
907
907
907
904

09
09
09
09
09
09
09
09
09
02

311
311
311
311
311
311
311
311
311
245

/ 911 84 844
/
/
/
/
/
/
/

977
912
901
468
468
920
911

76
44
59
21
84
86
86

071
073
208
413
019
864
402

907 09 311 / 932 35 807
907 09 311 / 909 93 460

Du kan sende oss en e-post med kommentarer, spørsmål, ros eller ris. Hvis du bruker
skolens e-post blir det videreformidlet av kontorlederen. Men du kan også gå inn på vår
hjemmeside og sende en e-post direkte til den eller de det gjelder.
Mosby.Skole@kristiansand.kommune.no
Mosby.Barnehage@kristiansand.kommune.no

Mailadresser
Etternavn
Skole lærere:
Breland
Gløersen
Godtfredsen
Hansen
Holberg
Kostøl
Larsen
Lien
Lien
Liøen
Loyko
Ormseth
Primdahl
Rødland
Røisland
Schaathun
Torkildsen

Fornavn

Mail

Elin A.
Monica
Randi F.
Gunhild O.
Grethe
Øystein S.
Janne V.
Turid L.
Merethe
Joar B.
Nikolett
Anne Lill
Susanne S.
Beate
Marit
Sigurd
Andreas

Elin.Aurebekk.Breland@kristiansand.kommune.no
Monica.Gloersen@kristiansand.kommune.no
Randi.Flaat.Godtfredsen@kristiansand.kommune.no
Gunhild.O.Hansen@kristiansand.kommune.no
Grethe.Holberg@kristiansand.kommune.no
Oystein.S.Kostol@kristiansand.kommune.no
Janne.Vikebak.Larsen@kristiansand.kommune.no
Turid.Lohne.Liene@kristiansand.kommune.no
Merethe.Lien@kristiansand.kommune.no
Joar.Bothun.Lioen@kristiansand.kommune.no
Nikolett.Loyko@kristiansand.kommune.no
Anne.Lill.Ormseth@kristiansand.kommune.no
Susanne.Seberg.Primdahl@kristiansand.kommune.no
Beate.Rodland@kristiansand.kommune.no
Marit.Roisland@kristiansand.kommune.no
Sigurd.Schaathun@kristiansand.kommune.no
Andreas.Torkildsen@kristiansand.kommune.no

Øvrevik
Aagesen
Fagarbeidere
Skole/SFO
Olaussen
Sivertsen
Songe
Tehrani
Dyrestien
barnehage
Ekorn:
Berg
Dokmo
Efteland
Jørgensen
Skeivoll
Rådyr:
Hinna
Mortensen
Tolstad
Tsujeva
Høllen
barnehage
Rød:
Botnan
Hildershavn
Larsen
Skea
Stensgaard
Blå:
Berg
Eidså
Fiskå
Godtfredsen
Administrasjon:
Auestad
Brodersen
Haugen
Kostøl
Stenslund

Line
Marianne

Line.Ovrevik@kristiansand.kommune.no
Marianne.Aagesen@kristiansand.kommune.no

Terese A.
Anniken
Ragnhild
Ruby

Terese.Albertsen.Olaussen@kristiansand.kommune.no
Anniken.Sivertsen@kristiansand.kommune.no
Ragnhild.Songe@kristiansand.kommune.no
Ruby.Therani@kristiansand.kommune.no

Tor Harry
Anne Lise
René
Monica
Marianne

Tor.Harry.Berg@kristiansand.kommune.no
Anne.Lise.Dokmo@kristiansand.kommune.no
Kjell.Rene.Efteland@kristiansand.kommune.no
Monica.Jorgensen@kristiansand.kommune.no
Marianne.Skeivoll@kristiansand.kommune.no

Judith B.
Ina
Anette Å.
Zina

Judith.Bakke.Hinna@kristiansand.kommune.no
Ina.Mortensen@kristiansand.kommune.no
Anette.Avitsland.Tolstad@kristiansand.kommune.no
Zajnap.A.Tsujeva2@kristiansand.kommune.no

Hilde B.
Silje
Linn T. F.
Silje Helen
Bente

Hilde.Bergh.Botnan@kristiansand.kommune.no
Silje.Morch.Hildershavn@kristiansand.kommune.no
Linn.Terese.Fjeldberg.Larsen@kristiansand.kommune.
Silje.Helen.Skea@kristiansand.kommune.no
Bente.Stensgaard.Hope@kristiansand.kommune.no

Anne
Grete S.
Astrid F.
Helene

Anne.Berg@kristiansand.kommune.no
Grete.Steffensen.Eidsa@kristiansand.kommune.no
Astrid.Fredriksen.Fiska@kristiansand.kommune.no
Helene.Godtfredsen@kristiansand.kommune.no

Tone
Anne
Heidi
Ragnhild
Karen

Tone.D.Auestad@kristiansand.kommune.no
Anne.Brodersen@kristiansand.kommune.no
Heidi.Haugen@kristiansand.kommune.no
Ragnhild.Kostol@kristiansand.kommune.no
Karen.Stenslund@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside for barnehage, skole og SFO: www.minskole.no/mosby
PS! Bli abonnent på hjemmesidene våre, og få med dere stort og smått som legges ut der.

Start- og sluttider for skolen
Alle begynner kl. 08.45 på skolen. De vil slutte til ulike tider fordi elevene har ulikt antall
uketimer.
Trinn
1., 2. og 3.
Trinn
4.
Trinn
5. og 6.
Trinn
7.

Skolestart
hver dag
08.45

Skoleslutt mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag
13.30

Skoleslutt fredag

Skolestart
hver dag
08.45

Skoleslutt tirsdag og
torsdag
14.25

Skoleslutt mandag, onsdag og
fredag
13.30

Skolestart
hver dag
08.45

Skoleslutt mandag, tirsdag
og torsdag
14.25

Skoleslutt onsdag og fredag

Skolestart
hver dag
08.45

Skoleslutt mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
14.25

Skoleslutt onsdag

12.45 (1. og 2. trinn)
13.30 (3. trinn)

13.30

13.30

Leksehjelp:
3.- 4. trinn tilbys leksehjelp mandag fra kl. 13.30 til 14.30.
5.- 7. trinn tilbys leksehjelp tirsdag fra kl. 14.25 til 15.25.
Barnehagen har åpent fra kl. 07.00-17.00
SFO har åpent fra kl. 07.30-16.30

Dagsorden skole
Start
08.45
10.15
10.25

Slutt
10.15
10.25
11.10

Hva skjer
Undervisningstid 1.og 2 time
Friminutt
Undervisningstid 3. time

11.10
11.30
12.00

11.30
12.00
13.30

Spise
Langfri
Undervisningstid 4. -5. time

13.30
13.40

13.40
14.25

Friminutt
Undervisningstid 6. time

Faste møtetider på oppvekstsenteret
PL-komité: Med team-ledere, SFO-leder, inspektør,
rektor og ressurslærere ved behov
Koordineringsmøte med sosiallærer, spes.ped. leder,
helsesøster, SFO-leder, inspektør og rektor
Team (småskole 1.-4. trinn)

Fredag 12:45 - 13:30

Team mellomtrinn (5.-7. trinn)

Mandag 14:30 - 15:30

Felles planleggingstid for ansatte i skolen

Onsdag 13:30 - 16:00

SFO-møte

Onsdag 12:30 – 13:30

Møte i barnehagen

Hver uke, ulike dager på
avdelingene

Torsdag 08:45 - 09:25
Mandag 14:30 - 15:30

Samarbeidsorganene i skolen
Klasserådet (Klassens time)
• Består av alle elevene i klassen.
• Tar opp saker som angår og interesserer elevene i klassen.
• Velger to representanter fra hvert trinn (3. til 7.) til elevrådet.
Elevrådet
• Velges for ett år av gangen.
• Elevrådsleder fra 7. trinn velges direkte av alle elevene på skolen.
• Nestleder velges blant dem som er valgt inn i elevrådet.
• Møtes ca. to ganger i måneden sammen med skolens elevrådskontakt.
• Velger to representanter til skolens styre.
• Skal arbeide for elevenes felles interesse og et godt skolemiljø.
• Lederne i elevrådet er med i miljørådet/ Grønt flagg
Styret på Mosby skole.
Foreldrerepresentantene sitter to år i styret. Det er valg på styrerepresentanter under
sommerfesten på skolen, evt. på høsten. Styret består av en styreleder, to foresatte, to
elever fra elevrådet, en folkevalgt politiker, en lærer, en representant for andre ansatte i
skolen, en fra barnehagen, inspektør og rektor. FAU og SU-leder møter også, men har ikke
stemmerett.

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU/ SU
Det velges to representanter fra hvert trinn, og to fra hver barnehage. Den ene er
hovedrepresentant og den andre er vara. FAU/ SU-representantene velges på våren, og
senest på det første foreldremøtet ved oppstart som i år pga. koronakrisen.

Arbeidsoppgavene til foreldrekontaktene er i hovedtrekk at de:
• er kontaktledd mellom kontaktlæreren og elevenes foresatte
• er kontaktledd mellom foreldrene og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
• er trinnets/barnehagens talsperson i forhold til skolens administrasjon
• arbeider for gjensidig informasjon og forståelse
• hjelper til med å arrangere nettverks- og foreldremøter, foreldrebesøk ol.

Foreldrerepresentanter
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Rådyr
Ekorn
Rød
Blå

Navn

Vara

Kine H. Anundsen
Mary Aabel
Monica Jørgensen
Idar Sørensen

Informasjon fra skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten ved Mosby oppvekstsenter består av helsesykepleier som har fast
kontortid på skolen. Fysioterapeut og familiesenteret kontaktes ved behov.
Oppgaven er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er spennende å ha et tett
samarbeid med skolen, da skolen beskrives som den fremste arena for folkehelsearbeid.
Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv slik at de
opplever god helse og trivsel.
Vårt arbeid omfatter blant annet oppgaver som vaksinering, syn- og hørselstester, og vektog høydemåling. Vi deltar i undervisning i helserelaterte tema sammen med lærerne og
deltar i skolens tverretatlige team. Men viktigste oppgave er å være tilstede for elever og
foresatte som tar kontakt for samtaler og veiledning i forbindelse med noe de er opptatt av
eller er bekymret for i forbindelse med fysisk, psykisk eller sosial helse og utvikling.

•
•
•
•
•

Tilbudet omfatter:
Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege i løpet av 1. trinn.
Vaksinering på 2., 6. og 7. trinn.
Vekt- og høydemåling på 3. trinn individuelt. Gruppesamtale.
Deltagelse i tverretatlig samarbeid med elever, foreldre, skolen og ev. andre etater.
Helseopplysning/ undervisning i helserelaterte tema på ulike klassetrinn.

•
•

Samarbeid med aktuelle instanser om habilitering av barn og unge med spesielle
behov og ansvarsgruppe.
Tema/deltakelse på foreldremøter.

Helsesykepleier Solveig van Ditshuizen: Treffes tirsdager og torsdager.
Mobil 90402245, og mail: Solveig.M.Van.Ditshuizen@kristiansand.kommune.no
Fysioterapeut Ina Mikalsen treffes etter avtale med helsesykepleier.
ELEVER OG FORESATTE ER VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT!

Nyttig å vite
MATPAKKEN OG SKOLEMÅLTIDET
Trivsel og velvære er viktige tegn på at barnet får i seg nok mat og drikke. Overskudd til
læring, lek og aktivitet, samt god søvn og hvile er viktig. Barnet velger hva det vil spise og
har oversikt over hva som finnes i skuffer og skap hjemme. Foreldrene bestemmer hva som
er tilgjengelig for å gjøre det mulig for barna å ta sunne og gode valg. Et kosthold med lavt
innhold av fett, sukker og salt anbefales. Vann er godt som tørstedrikk. Sunne kostvaner i
oppveksten danner grunnlag for gode vaner i voksenlivet. Matpakken sin sammensetting er
derfor viktig gjennom en lang skoledag. På skolen settes det av minst 20 minutter til spising.
DIGITALE RESSURSER
Det er viktig at elevene får god digital kompetanse. Kristiansand kommune har bestemt at
alle elever skal ha en dings – iPad, PC eller Chromebook – tilgjengelig til skolearbeid. Vi på
Mosby Oppvekstsenter har iPad på 1.-4. trinn og Chromebook på 5.-7. trinn. Elevene skal
bruke denne til skolearbeid på skolen og hjemme. Den skal lades hjemme og være med på
skolen hver dag. Les mer om våre digitale ressurser på:
https://sites.google.com/ikrs.no/digitaleressurser
SKOLEBIBLIOTEKET
Vi ønsker at skolebiblioteket skal være et sted hvor elevene liker å være, og hvor de har
anledning til å låne bøker med hjem. Alle klasser har faste rutiner for biblioteksbesøk
ukentlig. Alle elever leser mye både på skolen med «lesekvart» hver dag og hjemme med
fritidslesing. Målet er at fokus på lesing gjør elever og barnehagebarn på Mosby
oppvekstsenter til kompetente og glade lesere.
TRIVSELSLEDERPROGRAMMET
Fra mandag til torsdag i langfriminuttet har trivselsledere fra 4. til 7. trinn ansvar for å legge
til rette for ulike aktiviteter for elevene. Hvis elevene ikke har noen å leke med, kan de sette
seg på «Vennebenken». Sosiallærer Gunhild O. Hansen følger opp elevene og lager opplegg
for to uker sammen med dem.

GRØNT FLAGG
Vi er en «Grønt flagg» skole. Grønt flagg er en miljøsertifisering rettet mot barnehager og
skoler. Formålet er å styrke bærekraftig utvikling. Tema vi har valgt på skolen for skoleåret
2020-2021 sammen med miljørådet er: «Avfall og kildesortering», samt fokus på «Sunt
kosthold og fysisk aktivitet» og «Matsvinn».
Vi vil fortsette med å jobbe med avfall og kildesortering, ha større fokus på å redusere
avfallsmengden og lære mer om matsvinn. Vi ønsker å følge Kristiansand kommunes satsing
på å kaste mindre mat.
Vi har jobbet med avfallssortering etter vi ble med i oktober 2010. Det ønsker vi å fortsette
med da vi hele tiden har forbedringspotensial og kan kaste mindre søppel. Besøk på
Støleheia for 4. trinn gjennomføres på høsten, i tillegg at noen trinn deltar på
strandryddedagen i mai.

SØKNAD OM ELEVPERMISJON FRA SKOLEN
Hvis eleven skal ha fri fra skolen ber vi om at foresatte fyller ut et eget skjema som de finner
på skolens hjemmeside på høyremenyen under «Nyttige lenker». Her finner du også
kommunens retningslinjer for permisjoner.
SYKDOM OG ANNET FRAVÆR
For alt fravær som sykdom, legebesøk, fridag ol., ta kontakt med oppvekstsenteret senest
samme dag for å gi beskjed. Dersom barnet er borte uten at vi har fått beskjed, kontakter vi
hjemmet for å undersøke hvor barnet er.
DIGITAL MELDINGSBOK
Vi har tatt i bruk digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skole og hjem.
Send fraværsmelding med kodeord MOS+trinn (f. eks MOS1) til 59 44 45 19.
SFO
ISTdirekte er kommunikasjonsmiddelet som SFO bruker. Der skal sykdom og annet fravær
meldes, samt lekeavtaler og andre beskjeder. Brukerhåndbok ligger på hjemmesiden.
For å søke, endre eller si opp SFO-plass brukes foreldreportalen:
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-ogsfo/skolefritidsordningen/
Oversikt over priser og typer tilbud ligger på skolens hjemmeside og kommunens nettside.
MERKING AV TØY
Skolen har stadig en masse tøy av forskjellig slag som vi ikke finner eierne til. Vi ber derfor
foresatte om å merke elevenes tøy. Alt tøy som er gjenglemt på skolen eller bussen legges i
kurver i C-brakka.
TORRIDAL LEGEKONTOR, Setesdalsveien 277
Når elever skader seg på skolen eller SFO, og det er nødvendig med legebesøk, kontakter
skolen som regel Torridal legekontor 38 00 40 40. Foresatte blir alltid kontaktet når deres

barn kommer på legesenteret eller sykehus. Når foresatte blir varslet om legebesøk eller
sykehus må de alltid overta omsorgen for barnet sitt.
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Torbjørg Trana fra PPT er kontaktperson for Mosby oppvekstsenter avd. skole. Foresatte kan
snakke med kontaktlæreren eller leder av skolens spesialpedagogiske team, Elin Breland,
hvis man ønsker hjelp. PPT kan hjelpe med råd, veiledning og tilrettelegging på skolen. Det
kan være lese-/skrivevansker, adferds- og trivselsvansker m.m. Vanskene trenger ikke
oppleves som spesielt alvorlige før en tar kontakt med PPT. PP-tjenesten samarbeider med
skolen, lærere, helsesøster og med andre som arbeider direkte med barn og ungdom.
VIKTIGE REGLER
Elevrådet innførte i 2012 «Ingen utenfor» og «stopp-regelen». De praktiseres i dag på
hele oppvekstsenteret. I 2013 innførte elevrådet «ELVIS- regelen» på det nye
oppvekstsenteret. Alle barn må kunne de og følge dem. Det handler om å ta vare på
hverandre, og respektere hverandres grenser.
I praksis innebærer det:

«Ingen utenfor»
- Alle kan leke med alle.
- Vi svarer JA når noen spør oss om å leke.
- Vi passer på at alle føler seg inkludert i leken.
- Hvis ikke det er plass til flere i leken, bytter vi lek.

«Stopp-regelen»
- Når en elev sier stopp, så stopper leken med en gang.
- Stopp, kan sies med kroppsspråk, eller med mange ord: «Nei, slutt, ikke …!»
- Når man merker at en ikke syns det er noe gøy, så stopper man leken med en gang.
- Man må kunne lese hverandre, og vite forskjell på hvordan man ser ut når man er
glad, og når man ikke er glad.

«ELVIS- regelen»
-

E = Elever og barnehagebarn = Mosby oppvekstsenter
L = LUKK PORTEN (gjelder igjen når vi er tilbake i nytt oppvekstsenter)
V= Vis omsorg
I = Ingen utenfor
S= Stopp regelen

SKOLEBUSS
Alle elevene får skolebuss, og fra 8. juni kjører skolebussen med full kapasitet. Hvis
koronasituasjonen vedvarer til høsten kan det bli mindre kapasitet på bussene da det bare
kan sitte elever på annethvert sete. Vi oppfordrer derfor de elevene som kan gå eller sykle til
skolen om å gjøre dette, og de foresatte som har anledning til å kjøre sitt barn gjør dette. De
som har behov for buss må melde inn behovet til skolen. Dere holdes løpende orientert på
skolens hjemmeside.
Vi på skolen er avhengige at elevene venter i ro på busstoppet. De som går på
mellomtrinnet og fadderne kan hjelpe de på småskolen ved å:
• La de små gå først inn i bussen når bussen har stoppet helt.
• Rolig la de minste få velge plass foran i bussen
• Hjelpe dem med setebeltet.
• Vise hensyn
• La mobilen ligge avslått i sekken
Husk at skolens regler; «Stoppregelen» og «Ingen utenfor» også gjelder på holdeplassen og
på bussen. På holdeplassen kan det lett skje ulykker, så stå i ro mens dere venter. De største
elever oppfordres til å være gode rollemodeller når det gjelder oppførsel og hvordan man
skal ferdes i trafikken. Elevene må passe på hverandre, og se etter at ingen går ut i
veien mens de venter på bussen.
IKKE GÅ OVER VEIEN FØR BUSSEN HAR KJØRT, OG SJEKK
AT SIKTEN ER GOD I BEGGE RETNINGER FØR DERE KRYSSER VEIEN.
Det er viktig at foresatte øver med barna på å gå til og fra holdeplassen, og snakke
om hvordan man oppfører seg på et busstopp. Elevene må vite hvilket stopp de skal gå av
på når de skal hjem igjen. Det kan også være lurt å ta en busstur sammen for å øve.
Kanskje noen voksne har anledning til å følge og hente på busstoppet nå i begynnelsen av
skoleåret? Sjekk gjerne ut Trygg Trafikk`s hjemmesider sammen med barnet ditt.
Bussen går ca. kl. 08.25 om morgenen, og har retur 10 minutter etter endt skoledag. Se
ruteplan på skolens hjemmeside.
• Elever fra Høietun stiller seg på det busstoppet som passer best. Bussen starter fra
snuplassen øverst og tar med seg elever på stoppene videre mot Rema.
• Elever som går på bussen som kommer fra Ravnåsveien, må vente på plassen ved
krysset Lillefjell terrasse/ Ravnåsveien. Her er det satt opp busstoppskilt på begge sider.
• Det starter også en buss fra Torheim stoppet. De to siste bussene plukker opp elever
som står på busstoppene ved Mosby skole og Rema.

Det vil stå «Mosby sk/ Torridalshallen» eller «Boreal» på bussene om morgenen.
En bussvakt vil møte elevene på Hommeren-stoppet på Rv9 om morgenen når elevene
kommer til brakkene.
En voksen fra skolen følger de minste til bussen når skoledagen er ferdig. Da er det
påstigning snuplass ved Torridalshallen. Vi ber derfor dere foreldre ikke parkere her ved
skoleslutt. Det vil stå «Høietun» og «Mosby/ Tutlamoen» på de forskjellige bussene,
og «Høietun – Mosby» når de betjener begge stedene. Stoppet ved Torheim har
ikke gangfelt, så vi oppfordrer stekt elevene til å bruke stoppet ved Mosby skole. Elevene vil
få utdelt busskort i løpet av august.
Det er viktig at foresatte melder fra hvis elevene ikke rekker bussen, eller er syke. Da er det
lettere for oss å få oversikt hvis noen mangler. Send fraværsmelding med
kodeord MOS+trinn til 59 44 45 19. Få med fornavn og etternavn til eleven.

Forventninger til elevene
Skolen forventer at du er høflig og viser god oppførsel overfor dine medelever og
de voksne.
1. Med det mener skolen at du:
• Møter presis til timene.
• Har medansvar for å holde skoleområdet rent og ordentlig.
• Behandler skolens og andres eiendom med forsiktighet. Vi gjør oppmerksom på at du
kan bli økonomisk ansvarlig for skader på eiendom til elever, personalet og
kommunen.
• Ikke bruker symboler som har som formål å spre frykt hos andre elever.
• Retter seg etter det de voksne gir beskjed om.
• Ikke har med godterier, brus, tyggis o.l. på skolen og SFO.
• Ikke kaster snøball på andre områder enn der det er gitt lov til å kaste snøball.
• Ikke bruker sykkel uten etter avtale i skole-/SFO-tid.
• Lar mobilen ligge avslått i ranselen når du er på skolen og på bussen. Elevene er
ansvarlig for egen mobil.
Grunnskolens ferier og fridager
Vi følger skoleruta til Kristiansand kommune 2020/2021
Måned
August
September

Dato
17.
28.-30.

Merknad
Skolestart
Høstferie uke 40

Oktober

1.-2.
16.

Høstferie uke 40
Fridag (Sørlandsk lærerstevne)

21.-31.

Juleferie

November
Desember

Januar
Februar
Mars
April
Mai

5.
Skolestart
22.-26.
Vinterferie uke 8
29.-31.
Påskeferie
1.-5.
Påskeferie
13.
Kristi himmelfartsdag
14.
Inneklemt dag
17.
Grunnlovsdag
24.
Andre pinsedag
Juni
22.
Siste skoledag
Kommunale barnehager holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

