
På Uranus jobber Marthine, Emil, Olivia, Silje, Christina, Jawad, Linda 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 39 

Uranus: 954 52 448 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 2. og 4. trinn.  

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.30 14.00 13.30 14.00 13.00 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserommet Kantina Klasserommene Kantina  Klasserommene 

Meny Matpakke og frukt Tomatsuppe med makaroni  Matpakke og frukt Stekt ris med grønnsaker  Matpakke og frukt 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Vi begynner første aktivitetsperiode etter høstferien, dette så elevene får tid til å komme seg inn i nye rutiner, bli kjent med nye fjes og nye steder. Vi kommer til å starte med 

gymsalaktiviteter, hobbyhuset o.l. fortløpende. Hvilke dager dette blir kommer vi tilbake til😊 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG     BURSDAGSFEIRING MED HA MED 

DAG OG IS 😊  

Hei, NYTT FRA I ÅR: Vi har morgenåpning for 2 og 4.trinn sammen på Månen(tumlerommet). Barna skal la jakke, sko og sekk nede i garderoben og komme opp til Månen med 
innesko. Husk at morgenåpning onsdager og torsdager er 7.30 – 9. Vi er kun på Månen på morgenåpningen, etter skolen er vi på AKS rommet i kjelleren eller ute!  

GYMSAL I UKE 38: Denne uken er det fotografering på skolen. Fotograferingen foregår i gymsalen og Aks vil derfor ikke ha gymsalaktiviteter denne uken. 

REGLER FOR DELTIDSPLASS: Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Fristen for når du må søke er senest 30 

november for 1. januar og 30 juni for 1. august. Dette er bestemt sentralt. 

IPAD PÅ AKS: På Aks bruker vi Ipad så lite som mulig, dette fordi det blir mye skjermtid på barna, både på skolen og kanskje hjemme. Hvis vi bruker Ipad vil det være i 

forbindelse med en voksenstyrt aktivitet. Hvis elevene ikke respekterer Ipad regelen «den skal ligge i sekken», kommer vi til å inndra den for resten av dagen. 

Vi opplever at flere og flere har med seg ha med leker utenom siste fredagen i måneden. Vi opplever også en del konflikter rundt ha med leker, spesielt pokemonkort. De bytter 

seg imellom, de gir bort til hverandre også angrer de seg. Vi minner om at det er KUN siste fredagen i måneden vi har ha med dag. Og vi blir nå strenge med å bytte/gi bort kort i 

AKS tiden, det er IKKE lov. 

Vi jobber veldig mye med hvordan vi skal være med hverandre. Vi øver på å si ifra til hverandre på en ordentlig måte og si ifra til voksne hvis det er noe. Det er viktig for oss at 

alle har noen å leke med og har det bra. Vi øver på å ta gode valg selv, å ikke kaste seg med når andre tuller. Vi øver også på å gi hverandre en ny sjanse og snakke positivt om 

hverandre.  

Ukens oppfordring til alle store og små: Snakk positivt om andre rundt deg, inviter hjem barn og snakk om alt det bra som skjer i løpet av dagen også 😊  

Ha med dag: Vi fortsetter med å «Ha med dag» den SISTE fredagen i måneden.  Husk at ha-med-ting er på eget ansvar og skal oppbevares i sekken i skoletiden. 
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Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.   

HILSEN URANUS GJENGEN 😊  
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