
    
Ukebrev for Lille uke 36     
Periode 1: Demokrati og Medvirkning 
              
Ukas mål  

Sosialt  Jeg deltar i felleslek ute og inne  

 
     
Informasjon 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
 

13.30-14.00 
Spising 

 
13.50- 15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid frem til 15.15 og barna får bevege seg fritt 
mellom tre åpne aktivitetsrom.  
 
Dagens rom: Tegnerom, perlerom og byggrom. 
 
Dagens aktivitet(kurs):  

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær  

Tirsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid frem til 15.15 og barna får bevege seg fritt 
mellom tre åpne aktivitetsrom.  
 
Dagens rom: Tegnerom, spillrom og byggrom. 
 
Dagens aktivitet(kurs): Pusterom med Anne- Lise. Barna 
får velge mellom rolige aktiviteter med behagelig musikk, 
hvor den viktigste regelen er at vi skal slappe av og ha lav 
innestemme.   

 
Husk en egen matpakke til 
Aks.  

Onsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid frem til 15.15 og barna får bevege seg fritt 
mellom tre åpne aktivitetsrom.  
 
Dagens rom: Tegnerom, perlerom og byggrom. 
 
Dagens aktivitet(kurs): Pusterom med Anne- Lise. Barna 
får velge mellom rolige aktiviteter med behagelig musikk, 
hvor den viktigste regelen er at vi skal slappe av og ha lav 
innestemme.   

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær 

Torsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-

15.00/15.30 
Innetid og 
aktiviteter 

 

 Vi har innetid frem til 15.15 og barna får bevege seg fritt 
mellom tre åpne aktivitetsrom.  
 
Dagens rom: Tegnerom, spillrom og byggrom. 
 
Dagens aktivitet(kurs): 

 
Husk en egen matpakke til 
Aks.  

Fredag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 
 

Vi har innetid frem til 15.15 og barna får bevege seg fritt 
mellom tre åpne aktivitetsrom.  
 
Dagens rom: Tegnerom, perlerom og byggrom. 
 
Dagens aktivitet(kurs): 

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær 



Info: 
Denne uken har vi vært heldige med strålende vær! Og derfor kost oss masse ute 😊  

Vi har også hatt en veldig suksessfull første uke med «Pusterom» som viste seg å være veldig populært. 
Noen syntes det var vanskelig å skulle være stille, mens andre syntes det var deilig. Dette er uansett noe vi 

må øve litt på 😊 Vi startet med en felles yogaøkt med instruksjoner på skjerm, for så å fargelegge 

beroligende bilder med avslappende musikk. En liten kollasj kan dere se nedenfor.  
 
Vi har de siste ukene forsøkt å rullere litt på hvilke voksne som er i hvilke rom, og i de ulike klassene under 
spising. Dette for at vi alle skal lære å kjenne alle barna og at de skal bli trygge på alle oss. Dette synes vi 
foreløpig fungerer fint, selv om det kan være litt uvant i begynnelsen med nye voksne man ikke kjenner så 
godt. Dette vet vi av erfaring at går seg til, og trygge voksne barna kjenner vil alltid være tilstede på de ulike 
rommene etter spising.  
Vi vil nevne at det å ta med personlige leker og lignende, f.eks fotballer er på eget ansvar. Ofte har slike 
ting en tendens til å havne på taket, og når de hentes ned igjen legges de i en felles boks. Ikke alle er like 
oppmerksomme på navn når man henter en ball derifra, og det kan derfor være vanskelig for oss å finne 
den igjen.  
 
Ta kontakt om dere skulle lure på noe! 
 
På slutten av uken vil vi minne om noen små ting. NB: Vi har ikke mulighet til å sjekke mail etter 12.30 og 
beskjeder etter dette må derfor gis via tlf. Både sms og samtale er greit.  

 

 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen 99103798 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder 

Christine Mohn 

 

Christine.mohn@ude.oslo.

kommune.no  
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BILDER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God helg! 

Hilsen oss på Lille- Aks 😊 


