
   Ukebrev for uke 41                
  
    Periode 2: Natur og miljø 

 

Karaktertrekk  

 
 

       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. 
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. 

 
Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 

 
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. 
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. 
 
 Dagens kurs: 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. 
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. 
 
 Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 
 

 
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. 
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. 

 
 Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 

 
 

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



 

Informasjon 

 

Hei! 

 

Håper alle har hatt en fin høstferie, og fått ladet batteriene. 

 

Vi har fått en ny voksen, Michael, med på laget. Selv om han har vært med oss hele høstferien må 

vi likevel huske på å gi han tid til å bli kjent med både barn, voksne og rutiner! 

 

Periode 2 er i gang, noe som betyr at vi også rullerer på voksne i de ulike klasserommene under 

spising. 

Valhall: Sanna 

Folkvang: Belis 

Utgard: Kevin 

Åsgard: Barkhad 

Hvor Michael blir med er enda litt usikker, så vi venter og ser an behovet       

 

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. 
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. 

 
Dagens kurs: Kreative spirer m/ Anne-Kari 

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

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

