
På Sola (3. trinn) og Månen (4. trinn) jobber, Marcus, Hanna, Marie, Christoffer, Piruntha, Joachim, Oda, Emil, Iselin og Ida.  

Jannicke er baseleder for 3. og 4. trinn.                                                        UKE 39 

Sola 90270186; Månen 99102132 
jannic0712@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 2. og 4. trinn; Sola 
(nybygget) for 3. trinn 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 3.trinn 14 14 14 13.30 13 

Skolen slutter 4.trinn 14 4A: 14, 4B:13.30, 4C: 14 4A: 14.30, 4B:14.30, 4C: 14 4A: 14, 4B:13, 4C: 13.30 4A: 13, 4B:14, 4C: 13.30 

Opprop 3. trinn Sola I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Opprop 4. trinn På Månen På Månen På Månen På Månen På Månen 

Mat /sted 3. trinn på Sola  
4. trinn på Månen 

Kantina 3. trinn på Sola  
4. trinn på Månen 

Kantina  3. trinn på Sola  
4. trinn på Månen 

Meny Matpakke og frukt Tomatsuppe med makaroni  Matpakke og frukt Stekt ris med grønnsaker  Matpakke og frukt 
BURSDAGSFEIRING OG IS 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Vi begynner første aktivitetsperiode etter høstferien, dette så elevene får tid til å komme seg inn i nye rutiner, bli kjent med nye fjes og nye steder. Vi kommer til å starte med 

gymsalaktiviteter, hobbyhuset o.l. fortløpende. Hvilke dager dette blir kommer vi tilbake til😊 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

AKTIVITETER   GYMSALAKTIVITETER HOBBYHUSET FOR 3. TRINN 
GYMSALAKTIVITETER 

HA-MED-LEKE OG  
HOBBYHUSET FOR 4. TRINN 

HEI ☺  Litt regler, rutiner og Aks-info: 

Til dere som har elever som skal være her i høstferien, det ligger lister på avdelingene hvis dere trenger å sjekke påmeldingen 😊 Programmet for høstferien legges ut i 
slutten av uken! 
MORGEÅPNING PÅ SOLA (3.T.): Det har vært litt uklare regler angående låsing av dør på morgenåpning. Hovedregelen er at vi låser klasserommene og går ut senest 10 
minutter før skolestart, slik at elevene er klare når det ringer inn (elevene skal da ikke oppholde seg i gangen). Men vi låser ikke døren in til gangen, foresatte og elever skal 
kunne gå inn og henge fra seg, eller gå på do.  
SOLA MOBILEN: Sola (3. trinn) mobilen er kaputt, men vi har flyttet SIM kortet over til Månetelefonen som har mulighet for dobbelt SIM-kort. Det betyr at Sola nummeret er 
oppe og går igjen, men at det muligens blir litt ventetid. 
REGLER FOR DELTIDSPLASS: Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Fristen for når du må søke er senest 30 
november for 1. januar og 30 juni for 1. august. Dette er bestemt sentralt. 
HA-MED-DAG: Sola og Månen har «ha-med-dag» hver fredag. Fint om dere foresatte sjekker sekker (og tømmer) for pokemonkort og andre ha med ting. Det blir veldig 
urettferdig når noen har med seg leker andre dager enn fredag, mens andre respekterer regelen. Dette er årsak til mange konflikter innad i barnegruppen. 
SKIFTETØY: Mange våte barn om dagen, fint om dere foresatte kommer innom og sjekker plassen minst en gang i uken. 

KODING for 4. trinn: På foreldremøte ble det informert om at kodekurset skulle være på mandager og onsdager fra uke 46. Kursdagene er nå endret til tirsdager og 

torsdager slik at det ikke krasjer med klubben! Litt etterpåklokskap fra min side:)! KURSENE ER ÅPNE FOR PÅMELDING SÅ DET ER BARE Å MELDE SEG PÅ 😊 
SOLA OG MÅNE-GJENGEN ØNSKER ALLE EN SUPER UKE! 
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