
UKE 10 VELKOMMEN TIL URANUS 90087939 

 

 

Da er vi godt i gang etter vinterferien igjen  Ukene fremover kommer vi til å øve mye på å bruke innestemme, gå inne og høre på voksne og hverandre. 

Vi har jobbet mye med overgangen fra skole til AKS, spisesituasjoner og rydding. Barna har fått klistermerker felles som en klasse og vi har hatt felles 

belønning for alle. Vi har hatt to belønninger, kjempe stas  Barna har vært med på å bestemme hva belønningene skal være.  

 
Viktig at dere foresatte passer på at barna har med seg nødvendig utstyr til aktivitet.  
Vi oppfordrer dere til å IKKE hente barna midt i en aktivitet! I tilfelle barnet må gå før avsluttet aktivitet er det fint om dere kan gi basen beskjed om det på 
forhånd. 
Minner også om at det kun er foresatte som kan melde av en aktivitet (skjema fås på basen).  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning 
 

7.30 – 8.30 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 Brødskiver med pålegg og grønt Matpakke og frukt Tomatsuppe med fullkorns makaroni.  

Foreldrebetalte 
aktiviteter 

     

Læringsstøttende 
aktiviteter på AKS 
 

 FOTBALLSKOLEN 

Gruppe 1: 14.30 – 15.20 

Gruppe 2: 15.30 – 16.20  

SUPERKOKKENE for 1. trinn 

14.30 – 16.00 

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

HÅNDBALLSKOLEN 

Avlyst for i dag, onsdag 8.3 p.g.a 

sykdom hos aktivitetsleder.  

 

MATEMAGIKERNE 

14.30 – 16.00 

 

BOKSNUSERNE 

14.30 – 16.00  

SUPERKOKKENE for 1. trinn 

14.30 – 16.00 

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

 

SJAKK 

Gruppe 1: 14.15 – 15.00 

Gruppe 2: 15.00 – 15.45 

Gruppe 3: 15.45 – 16.30 

HOBBYHUSET(for 1. trinn) 

 

Andre aktiviteter Leksehjelp i skolens regi 
13.30-14.30 

    

Ukens PALSmål Vi snakker hyggelig til hverandre.  

Frister  

Stenger, alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 


