
   Ukebrev for Midi uke 42                 
  
    Periode 2: Natur og miljø 

 

Ukas sosiale mål  

 Jeg er en god venn  

       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. 

 
  

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



 

Informasjon 

 

Hei! 

De fleste har sikkert fått med seg at pokemonkort er tilbake for fult. Både skole og aks har blitt 

enige om at vi ikke bruker/leker med pokemonkort. Skulle de likevel lure med seg noen kort har vi 

som regel at de enten skal ligge i sekken, eller at noen voksne passer på det til de blir hentet.  

Dersom det blir vanskelig å følge disse reglene må kortene sove over på Kevin sitt kontor. 

 

Ettersom interessen er såpass stor har jeg sagt at vi kan lage en pokemonkortutstilling i glassburet 

ved trappa. Her får de lov til å velge ut ett kort de ønsker å ha på utstilling. 

En gledelig nyhet er at kreative spirer er i gang for fult igjen. Anne-Kari holder dørene åpne hver 

tirsdag der barna står fritt i om de vil være med eller ikke. Denne perioden har vi fokus på 

resirkulering, noe som betyr at vi lager kunst av ulikt avfall (plast og papp). 

 

Vi håper også å komme i gang med Hopp&Sprett på fredager. Her tenker vi å ta to og to klasser 

omgangen kontra jente- og guttegym som vi hadde i fjor. Det vil i hovedsak være Herman og 

Michael som har overordnet ansvar. Klassene vil bli Valhall/Utgard og Folkvang/Åsgard der vi 

legger vekt på samarbeid. 

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 – Valhall/Utgard 

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