
Ukebrev for Midi uke 36                  
  
Periode 1: Demokrati og Medvirkning 

Sosialt mål: Jeg inkluderer andre i leken. 

Utetid: kl.14.00-15.30, Innetid kl.15.30-16.30. 

 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
13.30-14.00: 

Spising 
14.00-15.30: 

Utetid 
15.30-16.30: 

Innetid 

Uteområde: Kuben + fotballbanen 
Dagens rom inne: 
Tegnerom – her kan barna tegne og fargelegge. Vi tar også frem litt 
garn i dag, til fingerhekling.  
Perlerom – her kan barna perle store og små prosjekter.  
Byggerom – her har vi lego, kapla, biler og magneter som barna kan 
leke fritt med.  
 

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Tirsdag 
13.30-14.00: 

Spising 
14.00-15.30: 

Utetid 
15.30-16.30: 

Innetid 

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: 
Tegnerom – her kan barna tegne og fargelegge 
Byggerom – her har vi lego, kapla, biler og magneter som barna kan 
leke fritt med.  
Spillrom – her har vi et stort utvalg av brettspill og noe puslespill 
også.  
 

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Onsdag 
13.35-14.10: 

Spising 
14.10-15.30: 

Utetid 
15.30-16.30: 

Innetid 

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: 
Tegnerom – her kan barna tegne og fargelegge. Vi tar også frem litt 
garn i dag, til fingerhekling.  
Perlerom – her kan barna perle store og små prosjekter.  
Byggerom – her har vi lego, kapla, biler og magneter som barna kan 
leke fritt med.  
 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 

Torsdag 
13.30-14.00: 

Spising 
14.00-15.30: 

Utetid 
15.30-16.30: 

Innetid 

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: 
Tegnerom – her kan barna tegne og fargelegge 
Byggerom – her har vi lego, kappla, biler og magneter som barna 
kan leke fritt med.  
Spillrom – her har vi et stort utvalg av brettspill og noe puslespill 
også.  
 
 

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Fredag 
13.30-14.00: 

Spising 
14.00-15.30: 

Utetid 
15.30-16.30: 

Innetid 

Uteområde: kuben + skoletorget 
Dagens rom inne: 
Tegnerom – her kan barna tegne og fargelegge 
Perlerom – her kan barna perle store og små prosjekter.  
Byggerom – her har vi lego, kappla, biler og magneter som barna 
kan leke fritt med.  
 
 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 



Informasjon 
 

Hei alle sammen       Nå har september startet, og høsten er her. Med det ønsker vi å minne alle barn og 
foreldre på at det er viktig at barna har med seg nok yttertøy og skift. Fint om alle har regntøy hengende på 
plassen sin til dager med dårlig vær. Husk å merke alle klærne til barna (Spesielt sko og luer/votter). 
 
Mandager er det slik at 2.trinn har tilgang til fotballbanen i utetiden på aks. Dette er superpopulært blant 
både barn og voksne. På fredager kommer vi til å bruke skoletorget som uteområde i tillegg til området 
rundt kuben. Barna synes det er morsomt med større områder for å spille fotball og andre ballspill, så 
dette kommer vi til å fortsette å gjøre mer av!  
 
Når det kommer til kurs og tilbud for barna på aks vil vi frem mot høstferien planlegge litt av hvert. Det vil 
bli kunst og håndverksaktiviteter minst 1 gang i uken, samt en dag med organisert lek i gymsalen. Det kan 

godt være det dukker opp flere spennende kurs utover året       Den kommende uken skal vi ha noen dager 
med voksenstyrte aktiviteter ute. For eksempel hoppetau, danselek, fotball eller annet.  
 
De eksterne fritidsaktivitetene er i gang for fullt. 
Her er en liten oversikt over de eksterne  

aktivitetene flere av barna på 2.trinn er påmeldt.        
Mandag: Tennis, Kor og Hip hop.  
Tirsdag:  Tennis 
Onsdag: Tennis, Breakdance, Fotball og Allidrett 
Torsdag: Tennis, Klassisk ballett og Turn  
Fredag: Turn og Jazzmix  
 
De eksterne aktørene er OTK, BMIL, Step Studio, Njård Turn og Skøyen skolekor.  
 
 

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@ude.oslo.kommune.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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