
Velkommen til URANUS UKE 34 

 

     

    

På Uranus (2. trinn) jobber Rikke, Frida, Silje, Catherine, Joachim, Sina, Sofie 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Saturn 
 

7.30 – 09.00 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.35 13.30 13.30 13.30 13.00 

Opprop klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene 

Mat /sted Kantina klasserom Klasserom Klasserom Kantina 

Meny Tomatsuppe 
med fullkorns 
makaroni.   

Matpakke og 
frukt!  

Matpakke og 
frukt 

Matpakke og 
frukt!  

Stekt ris med egg 
og grønnsaker 

Aktiviteter  Vi leker inne og 

ute 😊  

 Fønix aktivitet 
15.00 – 16.00 

Fønix aktivitet 
14.30 – 15.30 

Fønix aktivitet  
14.30 – 15.30 

Fønix aktivitet 
14.30 – 15.30 

Stenger alle må 
være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

  

  

HEI☺ 
Her kommer litt info om uken på Uranus!  
Ved skoleslutt tar vi over i klasserommene med opprop og dagens beskjeder. 
Barna spiser aks-mat i kantina, matpakker og frukt på Uranus i klasserommet. De voksne serverer 
frukt på matpakkedagene.  

På kantinedager spiser vi puljevis i kantina, vi har ca 1 time til å spise i kantina 😊  
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på 
plassen. Dersom barnet ditt mangler noe på plassen, ringer vi hjem! HUSK INNESKO! 
Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt 
tøy skal henge på plassen.  
I år skal vi ha Fønix aktivitet hver dag i en time. Det blir en morsom aktivitet for færre barn om 
gangen. Vi voksne på Uranus vil velge noen barn fast, og så vil det være åpent for alle som vil. Slik 

at alle som vil i løpet av en periode får vært med 😊  
Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdager på den siste fredagen i måneden med HA MED DAG, is og film 

😊  
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  
 
HILSEN SATURN-GJENGEN 
 

Telefonnummer: Saturn 954 52 448  

Mail Suzana1810@osloskolen.no 


