
UKE 18 VELKOMMEN TIL URANUS 90087939 

 

 

Hei  

Neste uke begynner vi med en ny aktivitetsperiode, aktivitetslederne gleder seg masse til oppstart. Husk å følge med på ukeplan og tavla for tidspunkter slik at barna kan få 

vært med på aktivitetene   

Første uke med Detektivprosjektet har vært kjempe bra. Barn og voksne er kjempe motiverte og det er gøy å se barna ta ansvar for seg selv, hverandre og sier ifra til 

hverandre på en hyggelig måte   

Fra Mandag 24. april startet vi med «Detektivprosjekt» Dette er et tiltak for å holde orden i garderoben. Detektiver fra hver klasse godkjenner plasser og fører statistikk 
over rot i gangene. For å motivere barna har vi ukentlige premier og en stor finalepremie for hele basen. Hele prosjektet vil vare i fire uker  

 Vi minner også om at når vi går ut på morgenåpning på AKS er vi ute i skolegården. Barna som er krysset inn hos oss har ikke lov til å være på kunstgressbanen 

på morgenen. Barna som skal være på AKS på morgenåpning må krysse seg inn hos en voksen og være der vi er. Spesifiser til barnet ditt dersom det skal til AKS 

på morgenen og minn på at de må krysse seg inn og ikke være på kunstgressbanen.   

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning 
 

S 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

T 
E 

13.30 13.00 13.30 13.30 

Opprop N Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet  

Mat /sted G Klasserommet Kantina Klasserommet Kantina 

Meny T Matpakke og frukt Wok med nudler, fisk og 
grønnsaker   

Matpakke og frukt Tomatsuppe med fullkorn makaroni.  

Foreldrebetalte 
aktiviteter 

 SVØMMING 

15.20 – 16.00 

 SVØMMING 
15.20 – 16.00 

 

Læringsstøttende 
aktiviteter på AKS 
 

 HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

 

MATEMAGIKERNE 
14.30 – 15.30 
BOKSNUSERNE 
14.30 – 15.30 

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

 

TEATERSPIRENE 

14.30 – 15.30 

SMÅSTJERNER 

14.30 – 15.30 

Andre aktiviteter  GGG 
(gjør gym gøy)  

   

Ukens PALSmål  Jeg rydder etter meg og kaster søppel i søppelbøtta. 

Frister   

Stenger, alle må 
være ute! 

 16.45 16.45 16.45 16.45 


