
Ukebrev for Store uke 36                                   
  
Periode 1:   

 

 
 
 

Ukas mål: Hvordan få første trinn at føle seg velkomne  

Sosialt  

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

 
Mandag 

13.50-14.20 
Spising 
14.20-15.30 
Utetid og kurs 
tid 
15.30-16.30 
inne tid  

Leksehjelp: 45 min leselekser må gjøres hjemme. 
 
 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 

 
Tirsdag 

13.30-14.00 
Spising 
14.00-15.30 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

Leksehjelp: 45 min leselekser må gjøres hjemme. 
 
Kos med kreativitet: Med Baligha lærer vi oss at lage 
kunst og pynt med forskjellige kreative tekniker så som 
makrame, marmorering, fletting etc. Det er bara 
fantasien som setter grenser! 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 
 

 
Onsdag 

13.50-14.20 
Spising 
14.20-15.30 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

Leksehjelp: 45 min leselekser må gjøres hjemme. 
 
Sløyd: med Øyvind vi lager forskjellige anvendbare 
ting og pynt i sløydsalen. Perioden kommer bestemme 
vad vi fokuserer på.  
 

  
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 

 
Torsdag 

13.40-14.10 
Spising 
14.10-15.30 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

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

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

 
Fredag 

1330-1400 
Spising 
14.00-15.30 
Utetid og kurs 
tid 
15.00-16.30 
inne tid  

 
Aks Cafe: Vi lager noe og spise finner på en hyggelig 
aktivitet, så vi kan få en fin start på helgen. 
 

 
Skiftetøy og to matbokser. 
Klær etter vær! 



Informasjon 
En ny uke har gått med massa forskjellige kurser og aktiviteter. Vi kunde ikke gjennomføre 
sløyden denne uka då vi det var mye syke fravær men dem andra kursene kunde vi gjennomføre. 
Husk leksehjelpen fra mandag til onsdag, håper alla får en god helg!   
Husk ordentlig med tøy og to matpakker! 

 
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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