
På Uranus jobber Silje, Christina, Anders, Besjana, Sina, Jawad, Kine.  

Suzana er baseleder for 1 og 2.trinn 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 44 

Uranus 900 87 939  
Suzana1810@osloskolen.no  

         

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Månen 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 09.00 7.30 – 09.00 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.00 14.00 13.30 14.00 13.30 

Opprop Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene 

Mat /sted Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom 

Meny Vi serverer brødmat med 
pålegg og grønnsaker 

Matpakke Matpakke Matpakke Vi serverer god morgen 
yoghurt med musli. 

Aktiviteter Vi leker inne og ute.  Ballsport ute med Kine og 
Besjana.  

Hobbykurs med Christina. Det 
vil bli mye Halloween i 
oktober.   
 
Gymsal aktiviteter med 
Anders og Frederik   

Aktiviteter på løpebanen med 
Anders   

Hobbykos med Silje og Sina 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Viktig     Bursdagsfeiring for okotber 
barna   

HEI 
Vi er i GUL sone, i praksis vil det si at trinnet kan leke sammen, men skal være atskilt fra andre trinn (kohorter). Dette byr på noen utfordringer i forhold til bruk av 
uteområder. 1 trinn og 4. trinn har egne områder, mens 2. og 3. trinn kommer til å dele på lekeplassen. I første omgang har vi valgt å løse det på denne måten: Vi tenker en 
ordning ukesvis. Uke 44 har Uranus klatrestativet i skolegården.  
  
Morgenåpning er ute uansett vær! Barna kan legge sekkene sine i gangen. 
 Husk at morgenåpning onsdager og torsdager er 7.30 – 9. Vi oppfordrer dere foresatte også i minst mulig grad til å gå in i skolegangene. Så lenge vi er i gul sone er det heller 
ikke lov å ha med leker/div. til skolen/AKS.   
Vi overtar barna i klasserommene på ettermiddagen, tar opprop og gir dagens beskjeder.   
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. HUSK INNESKO!  
 Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen.  

Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. 
MVH  Uranus gjengen  

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

