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

Suzana er baseleder for 1. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 50 

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 brødmat med 
pålegg og grønnsaker 

Matpakker Matpakker Matpakker Vi spiser grøt ute i atriet med 
bålpanne og julemusikk   

Aktiviteter Vi leker inne og ute B klassen skal ut på tur til en 
lekeplass i nærheten   

Gymsal for A  klassen. Bingo for C klassen.  Vi leker ute og inne.  

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG Det er A klassen sin tur til å 
være på AKS rommet denne 
uken.  

Det er A klassen sin tur til å 
være på AKS rommet denne 
uken.  

Det er A klassen sin tur til å 
være på AKS rommet denne 
uken.  

Det er A klassen sin tur til å 
være på AKS rommet denne 
uken.  

Det er A klassen sin tur til å 
være på AKS rommet denne 
uken.  

NYE smittevernstiltak på Lambertseter Aks: 
Påmeldingen for juleferien stenger fredag 04.12.20 KL 00.00. Så hvis du ikke har meldt på barnet ditt, så må du eventuelt sende en mail snarest for å sikre 
barnet ditt plass.  
Med økende smitte i samfunnet den siste tiden, velger vi på Lambertseter AKS å øke smittevernet (et mer forklarende brev har blitt sendt ut til samtlige 
foresatte). For Uranus vil dette bety at elevene er trinnvis ute og «kohortvis» inne!  Når vi er inne på 1. trinn er vi klassevis i egne klasserom med forskjellige 
aktiviteter. Vi bytter på hvilken klasse/kohort som er inne på AKS rommet om gangen ukesvis.  

På morgenåpning er vi fortsatt ute i inngjerdingen. Dette er fast så lenge vi er i gul sone! Morgenåpning er hovedsakelig ute! Men det begynner å bli mørkt om 

morgenen og høstværet er kommet for å bli, så vi velger derfor å starte dagen inne for så å gå ut 8.15. Vi oppfordrer dere til å bruke morgenåpning kun om dere 

trenger det.   

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på  

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

