
 Ukebrev for STORE uke 42                
  
  Periode 2: Natur og miljø 

 

Ukas mål  

Sosialt Jeg deltar og samarbeider 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

 
Mandag 

 
1340-1410: 

Spising 
1410-1530: 

Utetid 
1530-1630: 

Innetid 

 
Frilek i utetid 
 
Byggrom, spillrom og tegnerommet er åpent i 
innetiden. 
 
Leksetid i utetiden. Vi åpner et rom der barna kan gjøre 
lekser. 
NYSGJERRIGE NEWTONS 1410-1515 

 
På Nysgjerrige Newtons skal 
vi gjennomføre 
eksperimenter, være kreative 
og lære om natur og verden. 
Vi 
skal bruke enkle hjelpemidler 
for å skape, utforske og lære! 
Barn som vil være med på 
dette får mulighet annenhver 
uke. 

 
Tirsdag 

 
1340-1410: 

Spising 
1410-1530: 

Utetid 
1530-1630: 

Innetid 

 
Frilek i utetid 
 
Byggrom, spillrom og tegnerommet er åpent i 
innetiden. 
 
Leksetid i utetiden. Vi åpner et rom der barna kan gjøre 
lekser. 
KREATIVE SPIRER 1410-1515 

  
Kreative Spirer er et kunst- 
og håndverkskurs som har 
som mål å utvide barnas 
kreative forståelse, øke 
finmotoriske ferdigheter, 
styrke fantasien og sørge for 
mestringsfølelse. 

 
Onsdag 

 
1340-1410: 

Spising 
1410-1530: 

Utetid 
1530-1630: 

Innetid 

 

 
Frilek i utetid 
 
Byggrom, spillrom og tegnerommet er åpent i 
innetiden. 
 
KREATIVE SPIRER 1410-1515 

  
 Kreative Spirer er et kunst- 
og håndverkskurs som har 
som mål å utvide barnas 
kreative forståelse, øke 
finmotoriske ferdigheter, 
styrke fantasien og sørge for 
mestringsfølelse. 

 
Torsdag 

 
1340-1410: 

Spising 
1410-1530: 

Utetid 
1530-1630: 

Innetid 

 
Frilek i utetid 
 
Byggrom, spillrom og tegnerommet er åpent i 
innetiden. 
 
ROM FOR DANS kl 14-15 
GYMSAL 1410-1530 

 
 

 
Fredag 

 
1330-1400: 

Spising 
1400-1530: 

Utetid 
1530-1630: 

Innetid 

 
 
Frilek i utetid 
 
NYSGJERRIGE NEWTONS 1400-1515 
 
Byggrom, spillrom og tegnerommet er åpent i innetiden. 

 
På Nysgjerrige Newtons skal vi 
gjennomføre eksperimenter, være 
kreative og lære om natur og 
verden. Vi 
skal bruke enkle hjelpemidler for å 
skape, utforske og lære! 
Barn som vil være med på dette får 
mulighet annenhver uke. 



 
Informasjon 
 
 
Husk å gi gode beskjeder til oss. Beskjedene skal inneholde fullt navn og basisgruppe. 

Regntøy og skiftetøy er kjempeviktig. Vi er ute i all slags vær. 

Ha en god helg! 

 

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen  907 15 003 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder Christine 

Mohn 

 

christine.mohn@osloskolen.no  
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