
   Ukebrev for Midi uke 45                 
  
    Periode 2: Natur og miljø 

 

Ukas sosiale mål  

 Jeg hjelper andre 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    Innhold   Husk 

Mandag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:00 

Utetid 
 

15:00 - 16.00 
Innetid  

 
 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben + fotballbanen eller 
skoletorget. 
Vi har innetid fra ca. 15:00 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Det er også mulig for de som vil å være ute rundt kuben i 
innetiden. 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 
 
 

Tirsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:00 

Utetid 
 

15:00 - 16.00 
Innetid 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben + fotballbanen eller 
skoletorget. 
 
Vi har innetid fra ca. 15:00 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Det er også mulig for de som vil å være ute rundt kuben i 
innetiden. 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
 Kreative spirer m/ Anne-Kari   

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 
 

Onsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:00 

Utetid 
 

15:00 - 16.00 
Innetid 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben + fotballbanen eller 
skoletorget. 
 
Vi har innetid fra ca. 15:00 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Det er også mulig for de som vil å være ute rundt kuben i 
innetiden. 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 
 
 
 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 

Torsdag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:00 

Utetid 
 

15:00 - 16.00 
Innetid 

 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben + fotballbanen eller 
skoletorget. 
 
Vi har innetid fra ca. 15:00 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Det er også mulig for de som vil å være ute rundt kuben i 
innetiden. 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 

 
  Sanserom m/ Belis og Sanna 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 
 



 

Informasjon 

 

Hei! 

 

Denne uken starter vi med sanserom der Belis og Sanna har hovedansvar. Her vil vi utforske ulike 

sanser. Dette er tenkt torsdager! 

 

Fredag som var (4/11) informerte jeg barna om at jeg (Kevin) har sagt opp stillingen min som 

baseleder på aks. Min siste dag blir 30/11, men jeg går ut i ferie uke 47. 

Sånn det ser ut nå er at Marte (assistent) på 2.trinn går inn i vikariat, der det vil bli utlyst 

baselederstilling. 

Kevin       

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til basen 99103798 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Mail til avdelingsleder Christine 

Mohn 

Christine.mohn@osloskolen.no  

  

Fredag 
 

13.30- 14.00 
Spising 

 
14:00 – 15:00 

Utetid 
 

15:00 - 16.00 
Innetid 

 
 

Utetid fra 14:00 der barna leker rundt kuben + fotballbanen eller 
skoletorget. 
 
Vi har innetid fra ca. 15:00 der barna får bevege seg fritt mellom 
ulike aktivitetsrom.  
Det er også mulig for de som vil å være ute rundt kuben i 
innetiden. 
 
Dagens aktivitetsrom: Ønsker å kunne holde alle rommene opp 
da det er god spredning på hva barna foretrekker. 

 
Hopp&Sprett m/ Herman og Michael – Åsgard/folkvang 
Kreative spirer m/ Anne-Kari og 1.trinn i 1. etasje 

 
Husk ekstra skiftetøy og 
uteklær til all slags vær og 
egen matpakke til Aks 
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