
Velkommen til Saturn UKE 49 

     

    

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

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 
 

13.00 
 

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 
makaroni ☺   

Matpakke og frukt.  Matpakke og frukt.  Risengrynsgrøt  

Aktiviteter • TJOMMI • TJOMMI 
 

Vi leker inne og ute.  Dans med Jay ☺ 
Leker inne og ute.  

Hobbyhuset med 
Tone 14 – 16 ☺   
 

 
Info 

  FORELDREKAFFE I 
KANTINA ☺  

   

Stenger alle 
må være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

 

 

HEI ☺ Det er klart for en helt ny aktivitet på planen☺                                                                                                                                            

Fra uke 49 til og med uke 51 vil det bli arrangert opplegg i forbindelse med årets PALS-prosjekt. 

PALS-prosjektet handler i denne omgang om å knytte vennskap på tvers av klassene innenfor hvert 

trinn, samt på tvers av trinnene (1.-4. klasse). Aktiviteten er valgfri, og det vil være drop-in for hver 

gang.    

Tidene for aktiviteten: Mandager og tirsdager kl.14:30-15:30, i uke 49-51. 
Totalt blir det altså 6 ganger med opplegg, og aktiviteten for hver gang vil være ulik, samtidig som 

det er en rød tråd i hele aktivitetsperioden. PALS-ansvarlige ønsker å fokusere på trygghet og 

vennskap, og dette vil skinne gjennom i aktivitetene.  

På forhånd av hver aktivitetsdag, vil barna få vite hva vi skal gjøre og i hvilket rom vi skal være, og 

kan da velge om de vil melde seg på.                                      

I og med at det blir drop-in , er det ikke sikkert at de barna som ønsker å være med hver gang får 

dette ønsket innfridd, PALS-ansvarlige ønsker at alle som vil være med skal få sjansen. Byr sjansen 

seg, får de barna som ønsker å være med flere ganger kanskje muligheten til dette.    

PALS-ansvarlige har valgt å gi prosjektet navnet: Tjommi☺ (som betyr ”venn”)                                                                                                                            

Navnet symboliserer alle aktivitetene som blir arrangert, og ikke minst målet med hele prosjektet: Å 

få seg nye venner! 

Spør oss gjerne om du lurer på noe☺   

Hilsen  PALS-ansvarlige Marcus og Hanna (Månen 90087939) og Sarah (Uranus: 99102132) 

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


