
    
Ukebrev for Lille uke 9     
Periode 5: Identitet og Mangfold 
              
Ukas mål  

Sosialt  Jeg ber om hjelp fra en voksen når jeg trenger det, for eksempel hvis 
jeg krangler med noen eller blir lei meg  

 
     
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    
 
Individuelt arbeid: tegne dragehoder med pastellkritt på A3 
ark  

 
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/Barkhad (en gruppe i uka) 
Denne uken: Sleipner  

 
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 :  
 
Individuelt arbeid: tegne dragehoder med pastellkritt på A3 
ark  

 
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:  
 
Individuelt arbeid: tegne dragehoder med pastellkritt på A3 
ark  

 
Husk skiftetøy og utetøy til all 
slags vær 



 

Info: 
 
Her på Aks har vi funnet på mye sprell i vinterferieuken, vi har tegnet, malt, laget smykker, heklet, vært på 
Frognerborgen og sett på film. 
 
Etter en hyggelig vinterferie uke, både for de som har vært på aks og de som har vært hjemme 
forhåpentligvis, starter vi neste uke med en ny periode. Identitet og mangfold.  
 
Snøen har smeltet og temperaturen har falt, kanskje får vi snart vår? Vi begynner i hvert fall å forberede 
oss her på aks, ved å tegne fugler av pastellkritt (som skal henge på årstidbildet vårt) og andre 
maleaktiviteter vi håper på å kunne gjøre ute hvis det blir litt tørrere. I Uke 9 bytter 1.trinn uteområder i aks- 

tiden. Vi bytter med 2.trinn slik at de kan være rundt kuben ved klatrestativet. Vi må dele på godene 😊 Vi 

kommer til å ha de samme utetidene, og system for øvrig som tidligere, men vi vil nå befinne oss på torget, 
haugen og den første fotballbanen når vi er ute på slutten av dagen. Her får vi øvd oss litt mer på å brukte 
fantasien og kreativiteten for å finne på ting da det er begrenset tilgang til uteleker, men vi tar utfordringen 
og gleder oss! 
 
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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