
Ukebrev for Midi uke 3                 
  
Periode 4: identitet og mangfold 
Sosialt mål: Jeg godtar at vi er forskjellige.  

Ute og Innetid:  

Alfa og Beta er inne kl. 14.00-15.15 og ute kl.15.15-16.15 

Gamma og Delta ute kl.14.00-15.00 og inne kl.15.00-16.15  

Fra kl. 16.15-16.30 vil alle barna være ute.  

 

 
 

 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    INNHOLD   Husk 

Mandag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Innetid:  
Når elevene ikke er ute er de inne i eget klasserom hvor de har ulike leker 
de kan ta i bruk. Blant annet lego, tegnesaker, brettspill og perler.  

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Tirsdag 
13.30-14.00:  

Spising 
 

Uteområde: Kuben  
Innetid:  
Når elevene ikke er ute er de inne i eget klasserom hvor de har ulike leker 
de kan ta i bruk. Blant annet lego, tegnesaker, brettspill og perler. 

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Onsdag 
13.30-14.00: 

Spising 
 

Uteområde: Kuben  
Innetid:  
Når elevene ikke er ute er de inne i eget klasserom hvor de har ulike leker 
de kan ta i bruk. Blant annet lego, tegnesaker, brettspill og perler. 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 

Torsdag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Innetid:  
Når elevene ikke er ute er de inne i eget klasserom hvor de har ulike leker 
de kan ta i bruk. Blant annet lego, tegnesaker, brettspill og perler.  

Hopp og sprett  
- gymsalen for Alfa fra kl.14.30-15.45 

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Fredag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Innetid:  
Når elevene ikke er ute er de inne i eget klasserom hvor de har ulike leker 
de kan ta i bruk. Blant annet lego, tegnesaker, brettspill og perler. 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 



Informasjon 

Hei alle sammen! Nok en uke har godt og vi har kommet oss godt 

tilbake etter ferien. De aller fleste av dere har sendt inn faste tider til 

henting og gå selv for barna deres, dette setter vi stor pris på.  

Vi prøver så godt vi kan å sende barna ut til de tidene dere har 

registrert. Barna blir da sendt til sykkelstativene ved kuben, ønsker 

derfor at dere som foreldre/foresatte venter der slik at det ikke samles 

så mange foran inngangen til kuben. (Dere trenger ikke å ringe å 

fortelle oss at dere er her, vi sender ut til tiden dere har avtalt).  

 

Ettersom vi er på gult nivå blir ikke gymsal eller andre kurs kunne 

gjennomføres på lik måte som tidligere. Vi vil prøve å ha gymsaltid med en og en gruppe i ukene fremover. Denne 

uken er det Alfa som står på planen. (Må tas forbehold om endringer etter smittesituasjon og bemanning). Når det 

kommer til kreative spirer vil vi fremover prøve å planlegge et tilbud som de ulike klassene kan gjennomføre ca.1 

gang i uken, kanskje mer       Trivselsleder programmet er avlyst så lenge vi er på gult nivå, ettersom vi ikke skal 

blande barn på tvers av kohorter og trinn.  

 

Annen informasjon: 

Uteområde: Denne uken vil 2.trinn være rundt kuben. 

Garderobe og skiftetøy. 

Har skjønt det slik at det er flere av dere som ønsker å komme inn i garderoben for å se hva barna deres har av klær 

og skift på skolen. Vi vil komme med mer informasjon om når kuben vil være åpen for foresatte så fort vi vet mer.  

Husk å merke alle klærne til barna (Spesielt innesko, utesko og luer/votter). Mange barn som har fått nye luer og 

votter til jul som må merkes!  

 

Mobil/smatklokker og AKS telefonen: 

Vi vil minne om at barn som skal ha telefonklokker på armen skal skrive avtaleskjema med skolen ang dette. Om ikke 

ber vi alle ha den i skolemodus eller avslått i sekken!  

Nå som vi er på gult nivå er det mange som ringer når de skal hente barna sine, fint om dere sender en mld om det 

skulle være slik at vi ikke svarer med en gang, så svarer vi fortløpende.  

 

Ønsker alle en fin uke! 

Hilsen baseleder Marie og alle de andre ansatte på AKS Midi   

 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til Midi  99 10 30 71 (Kl.09.00-12.30, 15.00-16.30) 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

Mail til avdelingsleder Christine Mohn Christine.mohn@osloskolen.no  

  

Vi ber om at beskjeder sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230. Beskjeder som sendes etter 1230, besvares ikke før 

dagen etter. 

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no  
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