
På Månen (3. trinn) jobber, Marcus, Marthine, Iselin, Olivia, Felix, Ron og Attila (lærling). Jannicke er baseleder.                   

UKE 39 

Månen 95452448  
jannic0712@osloskolen.no   

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
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 13.30 14 13.30 

Opprop 3. trinn Månen I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi serverer yoghurt med musli i 
klasserommene 
 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi serverer brød og pålegg i 
klasserommet 
 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 
DET ER BURSDAGSFEIRING MED IS 
 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Aktiviteter knyttet opp mot 
empati 
Uteaktiviteter 

Aktiviteter knyttet opp mot 
empati 
Uteaktiviteter 

Aktiviteter knyttet opp mot 
empati 
Uteaktiviteter 

Aktiviteter knyttet opp mot empati 
Uteaktiviteter 

Aktiviteter knyttet opp mot empati 
Uteaktiviteter 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

HEI    
I måneden september har vi fokus på aktiviteter som fremmer empati. I tillegg vil vi fortsatt først og fremst prioritere uteaktiviteter så lenge været holder! 
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. Vi tenker en ordning ukesvis. Uke 39 har Månen lekeplassen og eventuelle ledige 
områder (Cuba, grusbanen, løpebanen...) På morgenåpning vil Månen være på lekeplassen. Dette er fast så lenge vi er i gul sone! Morgenåpning er ute uansett vær! 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.  
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! 
PROGRAM FOR HØSTFERIEN LEGGES UT FREDAG 25. Det vil ligge en kopi av påmeldingene på avdeling i tilfelle noen trenger å sjekke. 
Ha med dag: Så lenge vi er i GUL sone er det ikke lov å ha med leker/div. på skolen og AKS 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   
 
HILSEN MÅNE-GJENGEN 

mailto:jannic0712@osloskolen.no

