
Ukebrev for Store uke 49                                    
  
Periode 3: Skape og utforske  

 

 
 
 

Ukas mål: Prøv og lær dig en ny ting hver dag 

Sosialt Hilse på en person du aldrig har hilst på førut 

       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 
Nå begynner været at bli kaldere men det er fortsatt mye at gjøre ute. Inne er vi i full gang med att 
forberede til jul spesielt på sløyden og på kreative spirer. På Move it prøver vi at fundere ut 
hvordan og hvilke muskler vi bruker i forskjellige aktiviteter og hvilke muskler vi bruker mest.  
Husk å gi gode beskjeder til oss. Beskjedene skal inneholde fullt navn og basisgrupper. 

 
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: 
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