
På Sola jobber Brinda, Emil N. Emil FR, Linda, Ron, Eirik og Anders.  

Jannicke er baseleder 4. trinn.                                                        UKE 38 

Sola 90270186 
jannic0712@osloskolen.no   

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Sola for 
4. trinn 

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

Skolen slutter 4.trinn 14 4A og 4B:14.15; 4C: 14.30 4A og 4B:14; 4C: 13.45 4A og 4C:14; 4B: 14.15 13.30 

Opprop 4. trinn Sola I kantina I kantina I kantina I kantina I kantina 

Mat /sted Vi spiser matpakker i kantina Vi serverer yoghurt med musli i 
kantina 
 

Vi spiser matpakker i kantina Vi serverer brød og pålegg i  
kantina 
 

Vi spiser matpakker i kantina 
 

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    
Fra og med uke 38 overtar vi Aks-elevene i kantina når skolen er ferdig. Vi håper at dette vil gjøre at ikke så mange samler seg i gangen! 

Til info så har Sacad sluttet på Aks, da det ble vanskelig å kombinere med egne studier. Anders tar over og jobber fredager på Sola😊 
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, For Aks vil det si at 4. trinn er en kohort. I praksis vil det si at trinnet kan leke sammen og Sola kommer til å være bak Nybygget, Galaxen, i tillegg bruker vi 
banen og eventuelle ledige områder (Cuba, grusbanen, løpebanen...) På morgenåpning vil Sola benytte seg av Galaxen! 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.   
PÅMELDING TIL HØSTFERIEN er nå åpen! Siste frist for å melde seg på er tirsdag 15. september.  
Link til påmelding: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVfVkKt3poMhKmplkJaSfecJUNEpLUldYSzUyQlFBSFpCVFpCQVRJRlYyWS4u 
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 
Faste avtaler: Alle faste avtaler må gjøres på nytt for det nye skoleåret, skriftlig. Alle har også fått nytt erklæringsskjema (i ranselpost) som må fylles ut og leveres til basen!  
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   
 
HILSEN SOLA-GJENGEN 

mailto:jannic0712@osloskolen.no

