
    
Ukebrev for Lille uke 37     
Periode 1: Demokrati og Medvirkning 
              
Ukas mål  

Sosialt  Jeg godtar at vi er forskjellige og at det er bra   

 
     
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, byggrom og discorom. 
 
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, byggrom og discorom. 
 
Dagens aktivitet(kurs): 

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær 



Info: 
vi koser oss fremdeles, og gleder oss over at vi fremdeles har så varmt og fint vær 😊 

Som de fleste sikkert har fått med seg deler vi ut frukt under spising på aks. Og det er såå hyggelig å se at 
barna er så glade i frukt! De gleder seg til at frukten skal komme og det ser ut som om lille aks er basen 
hvor flest benytter seg av frukttilbudet. Det er også spennende å se hva slags type frukt som kommer dag 
for dag. Det går mye i epler og pærer, iblant bananer, og mot vinteren kommer det også klementiner.  
 
Uken som kommer åpner vi noen dager et fjerde rom de dagene det ikke er noen kurs på huset, og hvor 
det er få eksterne aktiviteter. Dette kaller vi for discorom og blir et rom hvor man bl.a kan få ut litt energi ved 
å danse just dance og leke dansestopp. Når vi i uke 41 kommer i gang med våre kurs så blir dette 
sannsynligvis bare som en kos på fredager, mens vi frem til den tid bruker det for å avlaste andre rom som 
har en tendens til å bli litt overfylte.  
 
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  
  

BILDER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God helg! 

Hilsen oss på Lille- Aks 😊 
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