
MÅNEDSPLAN FOR URANUS: SEPTEMBER 2021: 

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

         

Hei. Her kommer månedsplan for september for 
Uranus(månedsplanen erstatter den gamle ukeplanen).  
Viktige datoer i september:  

• Mandag 30.8: Oppstart sjakk for de påmeldte.  

• Foreldremøte 30.8: AKS stiller på foreldremøte og er 
dere noe dere lurer på kan dere spørre der.  

• Mandag 13.9 er det valgdag. Skolen er stengt, AKS er 
heldagsåpent(7.30-17). Påmelding sendes ut i uke 35.  

• Påmelding til høstferien(uke 40) sendes ut i uke 37.  
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        

Vi spiser ostesmørbrød med "AKS ketchup" 
i kantina. AKS ketchup er hjemmelaget som 
inneholder hvitløk, tomat og paprika.  
Siste fredagen i måneden har vi 
bursdagsfeiring med ha med dag, is og film.  

Aktiviteter:  
Alle aktivitetene vi har på AKS er lekbasert.  

Sjakk for de påmeldte:  
Kl 15.30 – 16.30. 

Gymsal       Forskjellige aktiviteter på 

avdeling, inne og ute        
Hobbyhuset for de som ønsker 
det, oppstart uke 37!  

Superkokker for de som 

ønsker        
 

Forskjellige aktiviteter på avdeling, inne og 

ute       

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

