
   Ukebrev for Lille uke 10                 
  
    Periode 5: Kritisk tenkning 

 

Ukas sosiale mål  

 Jeg deltar positivt i lekegrupper  

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
 

13.20-13.50 
Spising 

 
14:00 – 15:15 

Utetid 
 

15:15 - 16.30 
Innetid og kurs 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben. 
Vi har innetid fra ca. 15:15 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
 
Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 

Tirsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:15 

Utetid 
 

15:15 - 16.30 
Innetid og kurs 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben. 
Vi har innetid fra ca. 15:15 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
 
 Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
Dagens kurs: Nysgjerrigper m/ Kevin  

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 

Onsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:15 

Innetid 
 

15:00 - 16.30 
Utetid 

 

Vi har innetid 14:00 der barna får bevege seg fritt mellom ulike 
aktivitetsrom.  
Utetid fra 15:00 der barna leker rundt kuben. 

 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 

Torsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:15 

Utetid 
 

15:15 - 16.30 
Innetid og kurs 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben. 
Vi har innetid fra ca. 15:15 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  

 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 

Fredag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben. 
Vi har innetid fra ca. 15:15 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
 Dagens kurs: Hopp og sprett i gymsalen (jentene) 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 



 

Informasjon 

 

Hei! 

Vi opplever at det stadig er flere barn som ikke har mat igjen da de kommer på Aks. Det blir som 

regel delt ut frukt, men dette er dessverre ikke alltid nok til å mette de små. Vi ser at det lettere 

oppstår konflikter de dagene flere har hatt mindre å spise. 

 

Neste uke starter trivselslederne (TL) opp igjen etter gult nivå og ferier. Det vil fremover bli 

tirsdager på uteområdet fra 14:00 – 15:00. Her er det i hovedsak 4.trinnselever som setter i gang 

og styrer leker med veiledning fra noen voksne.  

 

En av assistentene på skole/aks (Bruce Diesen) ønsker å melde på skolelag i sjakk lørdag 19/3. 

Legger ved info om dette lengre ned, så ta gjerne en titt dersom dette kan virke interessant! 

Ellers er vi glade for at våren har startet og lysere tider i vente! 

Kevin       

   

Kurs 

 

Nysgjerrigper 

Denne uken er det Fastlåst finger. Hvordan er det mulig å hindre ringfingeren til å kunne bevege 

seg? Det skal vi finne ut på tirsdag denne uken. 

Pusterom 

Dette er en voksenstyrt, rolig aktivitet med gode samtaler. Målet er at de som ønsker kan få en 

rolig time midt på dagen, etter mye aktivitet og fokus gjennom en lang dag. Det blir torsdag og 

fredag. 

Kreative spirer 
Periode 5 har fokus på kritisk tenkning. Den røde tråden blir derfor Epos fabler, der vi tar for oss 
ulike eventyr/fortellinger. Det er tenkt mandag og torsdag.  
 
Hopp og sprett 
I hallen skal vi prøve oss på forskjellige leker som krever samarbeid og lagfølelse. Vi fortsetter 
med å dele jenter og gutter. Denne uken er det jentene sin tur.  
 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen 99103798 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder Christine 

Mohn 

Christine.mohn@osloskolen.no  

  

14:00 – 15:15 
Utetid 

 
15:15 - 16.30 

Innetid og kurs 
s 
 
 

Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
Dagens kurs: Hopp og sprett i gymsalen (jentene) 

mailto:Aks.skoyen@osloskolen.no
mailto:Christine.mohn@osloskolen.no


 

 

 

 

OSLOMESTERSKAPET I SJAKK FOR SKOLELAG LØRDAG OG SØNDAG, 19-

20.03.2022 

Vi håper å stille med tre lag fra Skøyen Skole på Oslomesterskapet i sjakk, 19-

20.03, hvorav et lag for jenter. Turneringen holdes på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 

(sentralen.no/), Marmorsalen (1. etg.). med oppmøte lørdag, 19/3, kl. 10.00. 

Turneringen varer til kl. 15.00 på lørdag og fra kl. 10.15 til 16.30 på søndag. Barn 

som deltar må melde seg inn i en klubb, for eksempel, dragulf.no, i forkant. Det 

koster kr. 200 for et år. Startavgiften for turneringen er kr. 100 per spiller. 

Man melder seg på med navn og fødselsdato hos Bruce Diesen, 

brdia004@osloskolen.no, 40640452, som fordeler spillerne på lag. Frist lørdag, 

12.03, kl. 18 og Bruce melder lagene til turneringslederen som er Arne-Birger Lund 

ved Oslo Sjakkungdom. Man kan vipse kr. 100 til Bruce for startavgiften, evt. kr. 300 

for startavgift og innmelding i Dragulf, og Bruce melder barnet på turneringen og i 

klubben.  

 

Vi trenger en foresatt som kan være lagleder for hvert lag. Det blir 4 spillere med 

opptil 2 innbyttere per lag og vi håper på ett lag fra 1-3. trinn, ett fra 4-7. trinn og et 

eget jentelag. Hver spiller vil da spille 6-9 partier, avhengig av antall spillere på 

laget. Spillestedet har kantine, og det er dessverre ikke lov med medbrakt mat, bare 

vannflaske. Det står litt mer om turneringen her: oslomesterskapet. Mvh Bruce 

Diesen brdia004@osloskolen.no 40640452 


