
Ukebrev for Store uke 2                                    
  
Periode 3: Skape og utforske  

 

 
 
 

Ukas mål: Ha aktive leker når vi er ute! 

Sosialt  

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

 
Mandag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.00 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Kreativa spirer: Vi eksperimenterer med form og 
farger for at se om vi kan skape unike kombinasjoner 
og kanskje se om vissa former og farger passer bedre 
sammen en andre.     
. 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 

 
Tirsdag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.00 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Inspiration og musik: med Simen og Simon vi prøver 
mange ulike instrument og etter hvert kommer vi 
komponera og lage vår egen musik med paden. 
 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 
Ipaden skall med for dem 
som skall på musik kurs. 

 
Onsdag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.00 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Sløyd: med Øystein vi lager forskjellige anvendbare 
ting og pynt i sløydsalen. Perioden kommer bestemme 
vad vi fokuserer på.  
Leire kurs: Vi lager kule figurer og bruksgjenstandar 
med forskjellige teknikar. 

  
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 

 
Torsdag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.00 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Move it!: med Daniel og Ouissam vi prøver og finne ut 
hvordan vi kan få bedre kroppskontroll genom 
 forskjellige sporter og aktiviteter. Se på hvor og 
hvordan kroppen påvirkes av de forskjellige 
aktivitetene.  
Kreativa spirer: Se mandag. 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 
Innesko for dem som skall på  
Move it kurset.  

 
Fredag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.00 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Fredags kos: Vi har en koselig aktivitet som kohortene 
har bestemt før, så vi kan få en fin start på helgen. 
Leire kurs: Vi lager kule figurer og bruksgjenstander 
med forskjellige tekniker. 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 



Informasjon 
Deiligt og starte igjen massa blide barn som er klare for masse gøy etter juleferien, kursene 
fortsetter som normalt men med mindre kohorter. Vi kommer oppdatere kurs beskrivelsen etter vi 
er ferdig med planeringen. Det er gode ake muligheter på skolen men litt mer snø kunne vara bra! 
Husk godt med tøy og to matpakker! Gott nytt år till alla! 

 
Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen  979 82 199 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder 

Christine Mohn 

 

Dadoa003@osloskolen.no 

Christine.mohn@ude.oslo.

kommune.no  
  

 

BILDER: 

                 

 

 

 

 

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


 

 

                                              

 

        


