
    
Ukebrev for Lille uke 4     
Periode 4: Kreativ tenkning 
              
Ukas mål  

Sosialt  
 

 
     
Informasjon 

 

 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
 

13.20-13.50 
Spising 

 
13.50- 15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid basisgrupppevis frem til ca kl 15. Vi kan 
blande oss med samarbeidende kohorter ved behov.  
 
Dagens aktivitet: Kreative Spirer med Anne- Kari 
Heimdal    
 
Vi skal lage snømenn! 

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær  

Tirsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid basisgrupppevis frem til ca kl 15. Vi kan 
blande oss med samarbeidende kohorter ved behov.. 
 
Dagens aktivitet: Hopp og sprett i gymsalen med Cecilie 
og Magnus (en gruppe i uka) 
Denne uken: Gjallarhorn 

 
Husk en egen matpakke til 
Aks.  

Onsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 

Vi har innetid basisgrupppevis frem til ca kl 15. Vi kan 
blande oss med samarbeidende kohorter ved behov.  
 
Dagens aktivitet: Kreative Spirer med Anne- Kari. 
Njord og Sleipner :  
 
Vi skal lage snømenn! 

 
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 basisgrupppevis frem til ca kl 15. Vi kan 
blande oss med samarbeidende kohorter ved behov.  
 
Dagens aktivitet: Pusterom kl 14-15 
Mjølner og Gjallarhorn 
Sleipner og Njord 
Heimdal  
 
  

 
Husk en egen matpakke til 
Aks.  

Fredag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14.00-15.00 
Innetid og 
aktiviteter 

 
 

Vi har innetid basisgrupppevis frem til ca kl 15. Vi kan 
blande oss med samarbeidende kohorter ved behov.  
 
Dagens aktivitet: Kreative spirer med Anne- Kari. 
Mjølner og Gjallarhorn:  
 
Vi skal lage snømenn! 

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær 



Info: 
Vi har denne uken hatt aktivitetsbokser som har gått på rundgang i klasserommene med ulike aktiviteter 
oppi. På denne måten får vi variert dagene litt bedre, skapt nysgjerrighet og begeistring rundt aktivitetene 
og barna ser ut til å elske det. Barna får også komme med innspill om hva de likte eller ikke likte, så vi vet 
hva vi skal fokusere på når vi lager bokser for neste runde. Etter bare en uke kommer de løpende hver dag 
for å spørre hva som er i dagens boks og når den kommer! De boksene vi har nå skal vi fortsette med frem 
til vinterferien, for så å endre innholdet litt. De nåværende boksene består av blant annet garn, plastalina, 
regneark, spill, klipp og lim, klinkekulebane just dance, atomleken og kapla. På kollagen nedenfor kan dere 

se et lite utdrag 😊 

 
Ellers ser det ut til at vi mister den lille snøen vi fikk, så vær obs på vått tøy når barna kommer hjem. De 
fleste eksterne aktiviteter begynner også ila uke 3 og 4 så nå blir det full rulle igjen! 
 
På slutten av uken vil vi minne om noen små ting. Husk å gi oss tydelig beskjed på fast hentetid. Det er 
viktig for oss at vi forsøker å holde disse hentetidene for å kunne planlegge dagen på en organisert måte. 
Dersom det er avvik fra hentetid må vi ha beskjed på sms, tlf eller e-post. Beskjeder skal inneholde fullt 
navn og basisgruppe. NB: Vi har ikke mulighet til å sjekke mail etter 12.30 og beskjeder etter dette må 
derfor gis via tlf.  

 

 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen 99103071 

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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