
Ukebrev for Lille uke 38-39                
  
Periode 1: Demokrati og medvirkning 
Sosialt mål: Jeg vet hva det er å være en god skolevenn.  

Ute og Innetid: 
Vi er alle ute fra 14.00-15.00 med 2.trinn. (+mulighet å være ute foran kuben i innetiden). 
Vi oppholder oss rundt kuben.  

 

 

 
 
 
 
 

       Dag 
Klokkeslett 

                                    INNHOLD   Husk 

Mandag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: Tegnerom, Perlerom, spillrom og Byggerom 
Kreative spirer m/Anne-Kari 
Frem til høstferien skal vi fortsette med temaet sjø og hav. 
Vi skal blant annet lage krabber, farge skjell og båter.  
Utelek  
En ansatt organiserer en felleslek ute i dag. 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 

Tirsdag 
13.30-14.00:  

Spising 
 

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: Tegnerom, Perlerom, spillrom og Byggerom  
Hopp og sprett m/Johannes og Jessica 
Gymsaltid fra 15.00-16.00 
Vi har ulike leker med fokus på samarbeid i gymsalen. 
Uke 38: Alfa og Beta  
Uke 39: Gamma og Delta  

 
Husk innesko og 

egen matpakke til 
AKS 

 
Ta med klær etter 

vær! 

Onsdag 
13.35-14.05: 

Spising 
 

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: Tegnerom, Perlerom, spillrom og Byggerom  
Utelek  
En ansatt organiserer en felleslek ute i dag. 
  

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
Ta med klær etter 

vær! 

Torsdag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: Tegnerom, Perlerom, spillrom og Byggerom 
Kreative spirer m/Anne-Kari 
Frem til høstferien skal vi fortsette med temaet sjø og hav. 
Vi skal blant annet lage krabber, farge skjell og båter.  

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 

Fredag 
13.30-14.00: 

Spising 
  

Uteområde: Kuben  
Dagens rom inne: Tegnerom, Perlerom, spillrom og Byggerom 
 

Husk innesko og 
egen matpakke til 

AKS 
 

Ta med klær etter 
vær! 



Informasjon 
 

Hei alle sammen       
Høsten er i gang og med det ønsker vi å minne alle barn og foreldre på at det er viktig at barna har med seg 
nok yttertøy og skift. Fint om alle har regntøy hengende på plassen sin til dager med dårlig vær. 
 Husk å merke alle klærne til barna (Spesielt sko og luer/votter). 
 
Når det kommer til aktiviteter og tilbud for barna på aks vil vi frem mot høstferien planlegge litt av hvert. 
Det vil bli kunst og håndverksaktiviteter minst 1-2 ganger i uken, samt en dag med organisert lek i 

gymsalen. Det kan godt være det dukker opp flere spennende aktiviteter utover året       De kommende 
uken skal vi også ha noen dager med voksenstyrte aktiviteter ute. For eksempel hoppetau, danselek, 
fotball eller annet.  
 
Planen er å få gjennomført organisert lek i gymsalen nå før høstferien. Dette blir kun dersom vi har god nok 
bemanning.  
 
Eksterne aktiviteter: 
De eksterne fritidsaktivitetene er i gang for fullt. 
Her er en liten oversikt over de eksterne  

aktivitetene flere av barna på 1.trinn er påmeldt.        
 
Mandag: Tennis og Kor 
Tirsdag:  Tennis 
Onsdag: Tennis, Breakdance og Allidrett 
Torsdag: Tennis  
Fredag: Turn og Jazzmix  
 
De eksterne aktørene er OTK (Oslo Tennis Klubb), Monolitten idrettslag, Step Studio, Njård Turn og Skøyen 
skolekor.  
 

Flere barn sier gjerne at de ikke ønsker å gå på de ulike aktivitetene de er påmeldt. Vi har ikke kapasitet til 

å ringe dere foresatte hver gang de ikke ønsker å gå på aktiviteter. Derfor er det fint om dere kan ta en 

samtale med elevene om de har lyst å gå på aktiviteten de er påmeldt. Flere barn ønsker også å bli med på 

flere av aktivitetene som finnes, så sjekk gjerne ut hvilke tilbud dere tenker kunne vært gøy!  

 

Barnas Mobil/smatklokker og AKS telefonen: 

Vi vil minne om at mobil eller smartklokker skal ligge i sekken avslått eller i skolemodus. Dersom det er helt 

nødvendig at dere får kontakt med barnet deres i AKS-tid, er det fint om dere ringer AKS telefonen.   

 

Ønsker alle en fin uke! 

Hilsen baseleder Marie og alle de andre ansatte på AKS Lille   

Kontaktinformasjon 

Telefonnummer til Midi  97 98 21 99 (Kl.09.00-12.30, 15.00-16.30) 

Mail til AKS Aks.skoyen@osloskolen.no  

Mail til avdelingsleder Christine Mohn Christine.mohn@osloskolen.no  

  

Vi ber om at beskjeder sendes oss så tidlig som mulig helst på mail, og før kl. 1230. Mail som sendes etter kl. 1230, 

besvares ikke før dagen etter. 
 

mailto:Aks.skoyen@osloskolen.no
mailto:Christine.mohn@osloskolen.no


 

Aktivitetene vi har på aks Lille: 

Dette er en liten oversikt over de ulike aktivitetstilbudene vi har i AKS tiden. Vi prøver å ha ulike tilbud til barna hver 

dag, men må av og til gjøre endringer og tilpassinger etter bemanning.  

(Se selve ukeplanen for når aktivitetene foregår).  

 

Kreative spirer 

Kreative spirer tar utgangspunkt i ulike kreative uttrykksformer som kan gjennomføres i større og mindre grupper. Vi 

prøver å gjennomføre aktiviteten minst 1-2 ganger i uken slik at det blir et tilbud for flere av barna som ønsker å 

delta. Dette er et åpent tilbud i innetiden fra kl.15.00-16.00. Det hender også at vi har denne aktiviteten ute i 

utetiden for både 1 og 2. trinn. Aktiviteten gjennomføres som regel på Tegnerommet med Anne-Kari og eventuelt en 

annen voksen ved behov. Den ansvarlige voksne setter stort fokus på dialog som fremmer kreativt samarbeid, 

utveksling av ideer og barnas medvirkning under aktiviteten legges stor vekt på.  

 

Hopp og sprett 

En dag i uken har vi gymsaltid på 1.trinn. Vi har for øyeblikket tirsdager fra kl.15.00-15.55 som vi forholder oss til. Vi 

deler oss slik at Alfa/Beta og Gamma/Delta er annenhver uke i gymsalen. Vi gjør dette fordi det er enklere for oss å 

ha et godt opplegg når vi ikke er alle 100 barna i gymsalen samtidig. Frem til Jul er det Jessica og Johannes som har 

opplegg i hallen. Fremover vil de fokusere på aktiviteter knyttet til samarbeid. Opplegget varer ca.30-40 minutter før 

elevene har litt frilek på slutten.   

 

Utelek  

En eller to ansatte vil holde fellesleker ute som alle på både 1. og 2. trinn vil kunne være med på. Dette vil hun ha på 

mandag og onsdager over en periode fremover. Eksempler på dette er alt fra klappeleker, hoppetau, til ballspill osv… 

 

Spillrom 

På dette rommet er det mulig for barna å spille ulike spill som for eksempel memory, villkatten, ludo, yatzy og mye 

mer! På fredager kjører vi på med Just Dance på skjermen, slik at barna får slipt ut litt ekstra med energi før helgen.  

Når vi spiller spill med barna lærer de å forholde seg til like regler og forståelse for ulike spill. Barna øver seg på å 

vente på tur, regulere konkurranseinstinkt, god kommunikasjon og respektere regler og hverandre.   

 

Tegnerom 

På dette rommet har vi en del tegne- og male utstyr. Vi printer ut fargeleggingsark og de får mulighet til å tegne fritt. 

På dette rommet ønsker vi at det skal være stille og rolig slik at barna kan få sitte og holde på med ting uten å bli 

forstyrret av mye støy. Barna øver her på å tegne innenfor strekene når de fargelegger, de lærer seg å blande ulike 

farger når vi maler og de får lov til å utrykke seg igjennom kreativitet.  

 

Perlerom 

På dette rommet har vi ulike perler og former. Vi har en del maler barna kan følge. Noen lager store prosjekter mens 

andre er fornøyd med mindre. Barna kan starte på mandag og fullføre på fredag. Fredager tømmer vi det som ligger 

på «sparing», slik at vi får en ny start på mandag. På perlerommet øver vi på finmotorikk, da barna må selv sortere ut 

fargene de ønsker å bruke, samt sette de på brettet. De øver også på geometri og følge en oppskrift. Her kan også 

barna være kreative og finne på ulike ting selv.  

 

Byggrom  

På dette rommet har vi mye lego og andre ting man kan bygge med. Vi har også litt lekedyr og kjøkkenting slik at 

barn kan leke mer fritt med dette. Her på dette rommet ser vi at barna samarbeider mye om ulike byggeprosjekter, 

de bruker innestemme og øver på å ta hensyn til hverandre. På dette rommet lærer barna seg å tilpasse seg til 

andre, kommunisere på en god måte og bygge nye relasjoner.  

 


