
Velkommen til URANUS UKE 42 

 
     

    

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 tumlerommet 
 

7.30 – 08.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.00 

Opprop klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene 

Mat /sted Kantina klasserom Klasserom Klasserom Kantina 

Meny Blomkålsuppe ☺ Matpakke og 
frukt!  

Matpakke og 
frukt 

Matpakke og 
frukt!  

Stekt ris med egg 
og grønnsaker. 

Aktiviteter 
 

Vi leker inne og 
ute.  
 

Vi leker inne og 
ute.  

Vi leker inne og 
ute.  

Vi leker inne og 
ute.  

Vi leker inne og 
ute.  

Fønix aktivitet 
14.00 – 15.00. 
 

Fønix aktivitet 
15.00 – 16.00 
 

Hobby Huset for 
de som vil.  

Gymsalen for de 
som vil. 

Sjakk for de 
påmeldte.  

Stenger alle må 
være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

  

  

HEI☺ 
Tusen takk til dere som kom på foreldremøte, vi setter stor pris på innspill fra dere foresatte. Det 
ble skrevet referat og vi legger det ut på nettsidene våre så fort man har renskrevet det. Vi på AKS 
ønsker veldig gjerne at vi skal ha foreldrekontakter, 1 fra hvert trinn. Vi fikk en kandidat fra 1 og 
2.trinn, tusen takk til mammaen til Aleksander i 2C ☺  

 
Morgenåpning: Vi har startet med felles morgenåpning sammen med 3 og 4.trinn på 
Månen/tumlerommet. Dette gjør vi for å styrke voksentettheten rundt barna, samtidig som vi kan 
ha en gangvakt fra 8.10. I tillegg blir avstanden fra gang, do og AKS rom kortere for barna. 
Gangvakten skal passe på at barn og voksne ikke oppholder seg i gangen unødvendig. Alle skal 
henge av seg og gå opp eller ut!  
Fra 7.30 – 8.15 kan barna velge om de vil være inne eller ute på Månen. 8.15 skal alle ut.  
  

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 URANUS-GJENGEN 
 

Telefonnummer: URANUS 902 70 186 

Mail Suzana1810@osloskolen.no 


