
   Ukebrev for Lille uke 11                 
  
    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 (guttene) 

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



 

 

Informasjon 

Hei! 

 

Det har i det siste blitt flere og flere barn som har med seg leker hjemmefra. Både skole og aks 

har en regel på at vi leker med tingene vi har på skolen. Dette er i hovedsak for å unngå konflikter, 

da det kan oppstå sjalusi og stjeling. Dersom dette blir med på skolen skal det ligge i sekken helt 

til man er hentet/går hjem.  

Ønsker også å minne på at aks trenger beskjed dersom barnet ditt har sluttet/ikke skal på 

aktiviteter, eller om det skal delta på vennegrupper/bursdager. Det er med på å gi oss en trygghet i 

at vi sender barna riktig!  

Ellers er både barn og voksne glade for at våren er på vei! 

Kevin       

   

Kurs 

 

Nysgjerrigper 

Denne uken er det Stable bøker på egg. Hvor mange bøker kan man stable på 4 egg uten at de 

knuser? Det skal vi finne 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 guttene 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. 
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