
MÅNEDSPLAN FOR URANUS: OKTOBER 2021: 

Uranus: 991 01 132 
suzana.belcovski@osloskolen.no  

         

Hei. Her kommer månedsplan for oktober for Uranus(månedsplanen 
erstatter den gamle ukeplanen).  
I oktober skal vi øve på:  

• Jeg kan høre når noen bruker stoppregelen.  

• Jeg sier unnskyld hvis jeg har gjort noe mot noen. 
Ny meny i oktober i kantina, vi gleder oss til at barna skal smake vår 
hjemmelaget gulrot og søtpotetsuppe. Kan være lurt å prate med 
barna om at det er viktig å smake før man eventuelt ikke vil ha. Det 
er lov å ta med matpakke, for da kan man spise begge deler om man 
ønsker det. Snakk opp maten vår :)  
Lurt å sjekke om barna har nok klær, skiftetøy på plassen. Det er 

spesielt litt kjølig på morgenen nå       
 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning:  
Vi starter inne på AKS rommet, og går ut 
ca KL 8.00 i skolegården.  

7.30 – 8.30 
 

7.30 – 8.30 
 

7.30 – 09.00 7.30 – 09.00 
 

7.30 – 8.30 
 

Skolen slutter: 
Vi overtar i klasserommet, tar opprop og 
går igjennom dagens planer.  

14.00 14.00 13.30 14.00 14.00 

Meny /sted:  
Vi spiser rett etter overtagelse. Når vi er i 
klasserommene, så gjør vi forskjellige 
aktiviteter mens vi spiser.  
 

Vi spiser God morgen 
yoghurt i 

klasserommene        

Vi spiser matpakkene våre 

mens vi prater sammen        

Vi spiser matpakkene våre mens vi 

leser en bok        

Vi spiser matpakkene våre 
mens vi har en gjettelek på 

tavla        

UKE 41: Grove pizzasnurrer.  
Uke 42&43: Gulrot og søtpotetsuppe.  
 
Siste fredagen i måneden har vi 
bursdagsfeiring med is og film.  

Aktiviteter:  
Alle aktivitetene vi har på AKS er 
lekbasert. Barna melder seg selv opp 
under spising.  

Sjakk for de påmeldte:  
Kl 15.30 – 16.30. 

Gymsal       
Her tar vi ofte fram madrasser, 
kasser, rockeringer, baller og 
lager hinderløyper. 

 Hobbyhuset med Tone 13.30-16. 
Her skal vi skape kunst og utforske 
kreativiteten til barna. 

Superkokker 14.30 – 16.00.  
Her lager de alt fra smoothie, 
kjeks, tortilla wrap.  
 

Spillgruppe 14.30 – 15.30.  
Her tar vi fram gode gammeldagse 
brettspill og spiller :)  

Stenger alle må være ute: 
Vi øver mye på å rydde etter oss, så vi 
håper at dere henter så kan barna rydde 
garderobeplassen sin før dere går.  

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

På Uranus jobber 

Suzana, Oda, Anders, 

Lars, Stine, Suzana, 

Marius, Susan og 

Line. 

 

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

