
På Saturn jobber Jay, Oda, Stine, Natalie, Thea, Hege, Jenny, Marcus, Marius. 

Suzana er baseleder for 1. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 42 

Saturn: 991 02 132 
Suzana1810@osloskolen.no  

         

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Månen 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 09.00 7.30 – 09.00 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.00 13.30 14.00 14.00 13.30 

Opprop I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom 

Meny Vi serverer god morgen 
yoghurt med musli. 

Matpakker Matpakker Matpakker Vi serverer brødmat med 
pålegg og grønnsaker 

Aktiviteter Vi leker ute og inne Fotball med Markus, her 
lærer vi grunnleggende regler 
for fotball og fair play. 

Hobby aktiviteter med Oda. I 
oktober vil det være en del 
Halloween preg i hobby.  

 Tegneklubb med Stine. Her 
tegner de noe felles og lærer 
noe gode teknikker.  
 
Dans med Hege i gymsalen   

Just Dance med Jay 
 
Gymsal aktiviteter   

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG      

HEI 
 
Vi opplever at mange barn har begynt å bruke smartklokker eller telefoner, som er helt ok. Men vi minner om at de skal ikke brukes i AKS tiden. Hvis dere ønsker å prate 
med barna deres er det viktig at dere ringer SATURN tlf og ikke smartklokker eller tlf. Barnet får beskjed om å ikke svare dersom dere ringer i AKS tlf. Hvis dere trenger å 
sjekke at de har kommet på AKS, så ring oss eller be barnet ringe før de har kommet til AKS, før de har krysset seg inn. Vi håper på forståelse for dette   
 
Morgenåpning for 1.trinn er UTE i inngjerdingen ved sykkelstativet. Barna kan legge sekkene sine i gangen. Husk at morgenåpning onsdager og torsdager er 7.30 – 9. 
Vi overtar barna i klasserommene på ettermiddagen, tar opprop og gir dagens beskjeder.   
  
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. HUSK INNESKO!  
Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen. Vi øver på dette når vi overtar fra skolen og når vi 
går inn etter utetiden.  
 Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.  

HILSEN SATURN GJENGEN 😊  

 

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

