
   Ukebrev for Lille uke 2                 
  
    Periode 4: Identitet og mangfold 

 

Ukas sosiale mål  

 Jeg deltar i lek og felles aktivitet med basisgruppen min 

 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
 

13.20-14.00 
Spising 

 
14:00-15:15 

Utetid 
 

15:15-16:30 
Innetid 

Vi har utetid frem til 15:15 der barna får bevege seg fritt 
innenfor sitt anviste område (foran eller bak kuben). 
 
I innetid er frilek og/eller voksenstyrte aktiviteter  
 
Dagens kurs: Kreative spirer 

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

Tirsdag 
 

13.20-14.00 
Spising 

 
14:00-15:15 

Utetid 
 

15:15-16:30 
Innetid 

Vi har utetid frem til 15:15 der barna får bevege seg fritt 
innenfor sitt anviste område (foran eller bak kuben). 
 
I innetid er frilek og/eller voksenstyrte aktiviteter  
 
Dagens kurs: Nysgjerrigper 
 
Pusterom 

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

Onsdag 
 

13.20-14.00 
Spising 

 
14:00-15:15 

Utetid 
 

15:15-16:30 
Innetid  

Vi har utetid frem til 15:15 der barna får bevege seg fritt 
innenfor sitt anviste område (foran eller bak kuben). 
 
I innetid er frilek og/eller voksenstyrte aktiviteter  
 
Dagens kurs: Kreative spirer 

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

Torsdag 
 

13.20-14.00 
Spising 

 
14:00-15:15 

Utetid 
 

15:15-16:30 
Innetid  

Vi har utetid frem til 15:15 der barna får bevege seg fritt 
innenfor sitt anviste område (foran eller bak kuben). 
 
I innetid er frilek og/eller voksenstyrte aktiviteter  
 
Dagens kurs: Kreative spirer 
 
Pusterom 

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

Fredag 
 

13.20-14.00 
Spising 

 
14:00-15:15 

Utetid 

Vi har utetid frem til 15:15 der barna får bevege seg fritt 
innenfor sitt anviste område (foran eller bak kuben). 
 
I innetid er frilek og/eller voksenstyrte aktiviteter  
 
Dagens kurs: Kreative spirer 

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



 
 

 

Informasjon 

Hei og godt nyttår!  

 

Etter en litt merkelig avslutning på fjoråret er vi oppe og går igjen, riktig nok på gult nivå.  

Vi fortsetter på samme måte som før juleferien, der vi i innetid holder oss klassevis. I utetiden slår 

vi sammen de samarbeidene kohortene, som da oppholder seg på samme anviste område. 

Folkvang/Valhall og Utgard/Åsgard.  

 

I samarbeid med 2.trinn har vi fordelt uteområdene (kuben og akebakken/skoletorget) ukevis, 

sånn at det blir mest mulig forutsigbart for både barn og voksne. Her har vi delt det sånn at 1.trinn 

oppholder seg rundt kuben på partallsuker, og akebakken under oddetallsuker. Kuben deles i to 

(foran/bak), sånn at alle får utnyttet dagslyset. Vi legger inn 15min forskjell på når gruppene går ut 

og inn for å minske trafikken i gangen, da på- og avkledning tar litt tid.  

Det er litt vanskeligere å dele akebakken i to, så under oddetallsukene vil det variere hvilke 

grupper som er ute når. Her tenker vi at en samarbeidene kohort går ut rett etter spising, mens de 

resterende har innelek/kurs før vi bytter. 

Vær oppmerksomme på at det kan skje endringer dersom snøen blir borte og vi mister 

akebakken!’ 

 

Selv om stadig flere eksterne aktiviteter starter opp igjen har vi fått beskjed at allidrett holder 

stengt pga. covid frem til tidligst midten av januar. Har fått beskjed om at det vil bli gjort en ny 

vurdering etter regjeringen kommer med ny info. 

Skolen har gått over til ny periode (4 – Identitet og mangfold ). Her ville vi normal sett ha rotert på 

hvilke voksne som har opprop og spising i de ulike klassene, men pga. gult nivå fortsetter vi med 

de samme som før jul.  

 

Ønsker også å minne om å fylle ut formskjemaet som er sendt ut i forhold til hentetider. Ettersom 

ingen voksne skal inn i bygget er tanken at vi da kan sende ut barna til de gitte tidene.  

 

 

 

Kurs 

Vi ønsker å fortsatt kunne tilby barna ulike kurs selv om de kun kan oppholde seg i sitt eget 

klasserom. Det blir derfor små oppgaver fremfor lengre prosjekter, sånn at hvem som helst av de 

voksne skal kunne gjennomføre aktivitetene uavhengig av kunnskap og erfaring. Er ikke alltid 

enkelte barn ikke får deltatt pga. eksterne aktiviteter osv. Det kan derfor iblant tilbys de ulike 

kursene uavhengig av de oppsatte dagene, men dette er dessverre ingen garanti. 

 

 

 
15:15-16:30 

Innetid  
 



Skulle det bli stort fravær hos de ansatte kan det riktig nok hende enkelte klasser går glipp av 

noen aktiviteter. Fingrene er krysset for at dette ikke blir et problem       

 

 

Kreative spirer 

Det overordnede fokuset vil være vinter og vinteraktiviteter. Dette er voksenstyrt der barna får 

muligheten til å utfolde seg kreativt i form av klipp og lim, perling osv. Det er i hovedsak tenkt 2-3 

dager i uken, 

 

Nysgjerrigper 

Denne uken vil vi utfordre menneskers temperatursans. Vi fyller opp tre skåler med vann som har 

ulike temperaturer. Kjennes lunket vann alltid lunket ut, hmm? 

Pusterom 

Det 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 Tirsdag og Torsdag 

denne uken. Her blir det de samarbeidende kohortene som gjennomfører felles. 

 

Hopp og sprett 

Utgår dessverre pga. gult nivå! Heldigvis har vi aktive barn som setter stor pris på lek i snøen. 

 

 

 
 
 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen 99103798 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder 

Christine Mohn 

 

Christine.mohn@osloskole

n.no  
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