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

Suzana er baseleder for 1 og 2.trinn 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 48 

Uranus 900 87 939  
Suzana1810@osloskolen.no  

 

NYE smittevernstiltak på Lambertseter Aks: 

Med økende smitte i samfunnet den siste tiden, velger vi på Lambertseter AKS å øke smittevernet (et mer forklarende brev har blitt sendt ut til 
samtlige foresatte). For Uranus vil dette bety at elevene er trinnvis ute og «kohortvis» inne!  Når vi er inne på 2. trinn er vi klassevis i egne 

klasserom med forskjellige aktiviteter. Vi bytter på hvilken klasse/kohort som er inne på AKS rommet om gangen ukesvis.  

På morgenåpning er vi ute på lekeplassen ved kunstgressbanen.  Dette er fast så lenge vi er i gul sone! Morgenåpning er hovedsakelig ute! Det 
begynner å bli mørkt om morgenen og høstværet er kommet for å bli, vi velger derfor å starte dagen inne for så å gå ut 8.15. Vi oppfordrer dere til å 
bruke morgenåpning kun om dere trenger det.  Så lenge vi er i gul sone er det heller ikke lov å ha med leker/div. til skolen/AKS.  Foresatte skal 

ikke gå inn i skolegangene. Vi har ringeklokke dere kan bruke hvis vi er inne, da kommer det en voksen ut. (naturligvis hjelper vi til der det er 
behov i forhold til å pakke sekken og få med seg det nødvendige hjem) I uke 47 har kunstgressbanen og eventuelle ledige områder (Cuba, 

grusbanen, løpebanen) Barna spiser i klasserommene sine. Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og 
regntøy på plassen. HUSK INNESKO! Ha med dag: Så lenge vi er i GUL sone er det ikke lov å ha med leker/div. på skolen og AKS.  

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   

 

 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 s lutter 13.00 14.00 13.30 14.00 13.30 

Opprop Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene Klasserommene 

Mat /s ted Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom 

Meny Vi  serverer god morgen 
yoghurt med musli. 

Matpakke Matpakke Matpakke Vi  serverer brødmat med 
pålegg og grønnsaker. 

Aktivi teter Hobbyverksted for C klassen 
ca  14 – 15.00 

Speidergruppe for A klassen 
ca  14.30 – 16.00 

Bal l aktivi teter for B klassen!  
Speidergruppe for A klassen!  

Gymsal aktiviteter for B 
klassen ca 14-15. 

Hobbyverksted for C klassen 
ca  14 – 15.00 

Stenger a lle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Viktig Det er B klassen sin uke til å 
benytte seg av AKS rommet. 

Det er B klassen sin uke til å 
benytte seg av AKS rommet. 

Det er B klassen sin uke til å 
benytte seg av AKS rommet. 

Det er B klassen sin uke til å 
benytte seg av AKS rommet. 

Det er B klassen sin uke til å 
benytte seg av AKS rommet. 
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