
VELKOMMEN TIL URANUS UKE 50 90087939, suzana1810@osloskolen.no 

 

PALS MÅL: Vi hører på voksne og følger beskjeder    

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
 

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 13.00 13.30 13.30 

Opprop Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet  

Mat /sted Klasserommet Klasserommet Kantina Klasserommet Kantina 

Meny Matpakke og frukt Matpakke og frukt Musli med melk   
 

Allergi: Glutenfri musli med 
havremelk.  

Matpakke og frukt.  Grøt  
 
 

Allergi: grøt med rismelk.  

Læringsstøttende
aktiviteter:  

Vi leker ute og inne   
Juleverksted for de som vil   

Vi leker ute og inne   
Juleverksted for de som vil  

Vi leker ute og inne  
Juleverksted for de som vil  

Vi leker ute og inne   
Juleverksted for de som vil  

Vi leker ute og inne   
Juleverksted for de som vil  
BURSDAGSFEIRING MED HA MED 
DAG OG IS   
 

Stenger alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 

    Hei og velkommen til URANUS   

Juleverksted har vært veldig koselig og barna har vært produktive  Vi koser oss med julemusikk og aktiviteter inne og ute. Vi fortsetter denne uken med mer juleverksted, slik 
at alle som har lyst får muligheten.  
Vi ser mye god lek blant barna, på tvers av klassene også  Vi jobber mye med å høre på de voksne og følge beskjeder. Barna blir flinkere og flinkere   

 Viktig at dere sjekker plassen til barnet hver dag slik at det ligger nok klær til å være ute mye. Husk å navne klærne, da er det større sjanse for at de finner veien tilbake   
 Vi har fått en praksiselev som heter Fatima og hun skal være på Uranus hver dag. Vi har også fått en lærling fra Holtet Videregående skole som skal utdanne seg til barne og 

ungdomsarbeider. Hun heter Sana og skal være hos oss på fredager.  
 

  SISTE FREDAG I HVER MÅNED GIR VI BORT GJENGLEMTE KLÆR SOM IKKE ER NAVNET BORT TIL FRETEX! 
Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med Suzana(mail:suzana1810@osloskolen.no) eller aks.lambertseter@osloskolen.no 


