
Velkommen til Saturn UKE 11 

     

    

På Saturn (1. trinn) jobber Rikke, Marthine, Jay, Ken Robin, Christina, Eilif 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.00 

Opprop Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet 

Mat /sted klasserommet Kantina Klasserommet Klasserommet Kantina 

Meny Matpakke og 
frukt 

Tomatsuppe med 
fullkornmakaroni  

Matpakke og frukt.  Matpakke og frukt.  Fiskeburger 😊  

Foreldrebetalte 
aktiviteter: 

 Svømming for de 
påmeldte 15.20 – 
16.00!  

   

Læringsstøttende  
Aktiviteter:  

Hobbyhuset med 
Tone ☺  

Superkokkene for de 
påmeldte kl 14.30 – 
16.00 
Tjommi for de som 
vil ☺  

Vi leker inne og ute 
☺ 

Boksnuserne for de 
påmeldte kl 15.15 – 
16.00.  
Gymsal for de som 
vil ☺  

Sjakk for de 
påmeldte.   
Superkokkene for de 
påmeldte 14.30 – 
16.00. 
BURSDAGSFEIRING 
MED IS OG HA MED 

DAG 😊  
 

Stenger alle må 
være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

 

 

Hei ☺  

• Denne uken er vi ferdig med aktivitetsperioden vår, men vi har fortsatt superkokker og 

boksnuserne denne uken for å ta igjen det vi har avlyst på grunn av sykdom.  

• TUSEN TAKK TIL ALLE SOM LEVERTE PÅSKEPÅMELDINGEN INNEN FRISTEN 

😊 Vi setter stor pris på 😊  

• Forrige uke hadde vi buddy gruppe med nesten alle barna, de fikk playMais som de skulle 

bruke til å bygge noe sammen som en gruppe. Det ble mange fine figurer 😊  

Nå føler vi at de fleste rutiner sitter blant barna, at de er trygge på oss voksne og dagsrytmen vår 

og dagene går veldig bra. Det vi ser vi trenger å jobbe enda mer med er hvordan være en god venn 

og hvordan inkludere alle i leken. Vi kommer til å snakke mye om dette med barna fremover, vi 

kommer til å ha våre egne vennegrupper som skal hete «BUDDY» som bare skal foregå i AKS 

tiden 😊 Der vi deler barna inn i grupper som får oppgaver de skal løse sammen som en gruppe. 

Dette blir spennende og vi gleder oss til det! Spør gjerne hvis dere lurer på noe mer!  

 

Telefonnummer: Saturn 902 70 186, AKS telefon 99285160.  
Suzana sin mail: suzana1810@osloskolen.no 


