
UKE 20 VELKOMMEN TIL URANUS 90087939 

 

 

Hei   

Fra mandag 15.mai t.o.m onsdag 24.mai er kantina opptatt med eksamen og vi må bruke andre rom for å lage mat. Derfor blir menyen annerledes fram til 24.mai. Vi 

serverer brødskiver/knekkebrød med pålegg og vi spiser i klasserommene eller ute  Pålegget blir gulost, brunost, leverpostei, kaviar og makrell i tomat. 

 Vi minner om sommershowet vårt 14.juni (alternativ dato er 19.juni)  

 Detektiv prosjektet fortsetter denne uken også, barna er veldig motiverte og mange vil være detektivene  Ekstra fint er det hvis dere foreldre/foresatte hjelper til 

med å rydde plassene når dere henter   

  Vi minner også om at når Uranus 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 
 

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

Skolen slutter 
 

13.30 13.30 T 13.30 13.30 

Opprop klasserommet Klasserommet E Klasserommet Klasserommet  

Mat /sted klasserommet Klasserommet N Klasserommet Klasserommet 

Meny Matpakke og frukt Matpakke og frukt  G Matpakke og frukt Brødskiver/knekkebrød med pålegg. 
Allergi: Glutenfritt brød/knekkebrød. 

Foreldrebetalte 
aktiviteter 

 SVØMMING 

15.20 – 16.00 

T SVØMMING 
15.20 – 16.00 

 

Læringsstøttende 
aktiviteter på AKS 
 

TEATERSPIRENE 
14.30 – 15.30 
SMÅSTJERNER 
14.30 – 15.30 

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

 

17.MAI  
HA EN SUPER DAG MED VENNER 
OG FAMILIE   

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

 

TEATERSPIRENE 

14.30 – 15.30 

SMÅSTJERNER 

14.30 – 15.30 

Andre aktiviteter Leksehjelp I regi av skolen 
13.30 – 14.30 

GGG 
(gjør gym gøy)  

   

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

Frister  Vi leverte ut sommerferiepåmelding i uke 18, fristen for å levere tilbake var 9.mai. Takk til alle som leverte i tide  

Stenger, alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 


