
På Uranus jobber Marthine, Emil, Olivia, Silje, Christina, Jawad, Besijana.  

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 11 

Uranus: 954 52 448 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 2. og 4. trinn.  

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9.00 7.30 – 9.00 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.30 14.00 13.30 14.00 13.00 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserommet Kantina Klasserommene Kantina  Klasserommene 

Meny Matpakke og frukt Tomatsuppe med 
fullkornsmakaroni  

Matpakke og frukt 
 

Ostesmørbrød. Matpakke og frukt 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Styrketrening med egen 
kroppsvekt KL 15.15 – 16.00 

Felles gymsal        Hobbyhus 

Basket i gymsalen        
Vi er ute og inne        Sjakk for de påmeldte.  

Fredagsfjas i gymsalen        

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG      

HEI ☺  
 
NY MENY: P.g.a sykdom må vi endre litt på menyen denne uken, så det blir tomatsuppe og ostesmørbrød.   
  

Denne aktivitetsperioden starter nå i uke 11 og varer til 14        
 
Vi fortsetter å oppfordre foreldre til å følge barna inn i garderoben og opp til Månen på morgenåpning. Ellers kan det fort bli mye unødig opphold i gangen!  
 
Vi minner om at vi følger skolens retningslinjer om smartklokker. Det er ikke lov å bruke smartklokker i AKS tiden, akkurat slik på skolen. De kan ha klokkene med seg, men enten lydløse eller 
flymodus. All kommunikasjon skal VIA Uranus telefonen. Hvis barna skal gå hjem alene, må dere ringe Uranus telefonen først så kan vi minne barna på å ringe dere når de har gått ut fra skolens 
område. Dere skal også ringe oss på Uranus telefonen dersom barna skal gjøre seg klare. Ikke ring smartklokkene! Vi håper alle respekterer disse reglene.  
 
Vi jobber mye med hvordan vi er med hverandre i lek og i andre situasjoner. Vi har samtaler i mindre grupper, hvor vi snakker om og øver på hvordan vi tolker hverandre utifra kroppsspråk 
og språk. I disse samtalene trener vi på hvordan løse situasjoner på best mulig måte for å unngå konflikter og misforståelser. Vi har hatt en del jentesamtaler med mange og fortsetter med 
dette, så vil vi også fokusere mye på vennskap – hva er en god venn? Hvordan kan jeg være en god venn?  

URANUS GJENGEN ønsker alle en super uke       
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