
På Uranus jobber Silje, Christina, Anders, Frederik, Kine og Tone.  

Suzana er baseleder for 1 og 2.trinn 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 22 

Uranus 900 87 939  
Suzana1810@osloskolen.no  

 

Hei. 

Vi er i GUL sone! Den oppdaterte smitteveilederen har noen presiseringer. For Månen betyr dette at elevene er klassevis inne og ute!  To kohorter kan samarbeide 

ute ved behov. 

Vi rullerer på ledige områder ute. 

 

Vi fortsetter med å starte morgenåpning inne på AKS rommet, så går vi ut på lekeplassen ved fotballbanen. De dagene barna begynner 8.30 går vi rett ut og stiller 

opp. De dagene barna begynner 9.00 går vi ut ca. 8.30!  

Det er fortsatt ikke lov for foresatte å gå inn i gangen ved levering og henting. Vi håper at alle kan respektere dette, vi har en lang og trang gang. Ved henting kan 

dere ringe/sende SMS til Uranus tlf før dere kommer slik at barna kan få litt tid på seg til å avslutte leken og begynt å pakke sekken og gå ut for å møte dere. På 

fredager kan foresatte med munnbind gå inn i gangen for å få oversikt over hva barnet mangler, ta med seg eventuelt våte klær.  

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺ 

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

7.30 – 09.00 
For de som trenger det 

7.30 – 09.00 
For de som trenger det 

7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

Skolen slutter 13.00 14.00 13.30 14.00 13.30 

Opprop Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene 

Mat /sted Matpakke i klasserommet Matpakke i klasserommet Matpakke i klasserommet Matpakke i klasserommet Matpakke i klasserommet 

Aktiviteter Vi leker ute og inne ☺ 
  

Vi leker ute og inne ☺  Vi leker ute og inne ☺  Vi leker ute og inne ☺ Vi leker inne og ute ☺  

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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