
Ukebrev for Midi uke 39                  
  
Periode 1: Demokrati og Medvirkning 
Sosialt mål: Jeg løser konflikter med ord. 

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, Perlerom og Byggerom 
 
På tegnerommet denne dagen finner vi frem garn til fingerhekling.  

 
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, Byggerom og Spillrom 
 
Hopp og sprett i gymsalen for kvartett Gamma og Delta 
 

 
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, Perlerom og Byggerom  
 

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, Byggerom og Spillrom  
 
I dag blir det origami på tegnerommet i innetiden 
 

 
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, Perlerom og Byggerom  
 
 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 



Informasjon 
 

Hei alle sammen        
 
Denne uken har vi vært preget av litt sykdom blant de ansatte. 
Dette har ført til at vi ikke har fått gjennomført alt vi hadde 
planlagt. Vi prøver derfor igjen den kommende uken! Vi vil 
minne på at det er viktig å ha innesko liggende på skolen om 

man ønsker å ta i bruk tilbudet i gymsalen!        
 
Frem mot høstferien kommer vi til å ha litt ekstra aktiviteter på 
tegnerommet i innetiden når vi har god bemanning. Vi 
kommer til å sette frem litt garn på mandag, hvor barna kan 
fingerhekle. På torsdag blir det origami.   
 
Vil minne om at det er viktig at alle har regntøy hengende på 
plassen sin til dager med dårlig vær. Husk å merke alle klærne til barna (Spesielt sko og luer/votter).  
 

 
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  

 

mailto:Aks.skoyen@osloskolen.no
mailto:Christine.mohn@ude.oslo.kommune.no
mailto:AKS.Skoyen@osloskolen.no

