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

UKE 24 

Månen 95452448  
jannic0712@osloskolen.no   

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 3. trinn 

7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

7.30 – 9 
For de som trenger det 

7.30 – 9 
For de som trenger det 

7.30 – 8.30 
For de som trenger det 

Skolen slutter 3.trinn 14 14 13.30 14 11.30 

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

Mat /sted 
Det er ikke matservering 
på AKS ut dette skoleåret 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Aktiviteter på basen, inne og 
ute… mest ute 

Fekting for 3A 
Kurs 1: 14.30-15.20 
Kurs 2: 15.30-16.20  

Aktiviteter på basen, inne og 
ute… mest ute 

Aktiviteter på basen, inne og ute… 
mest ute 

Fekting for  
Kurs 1: 14.30-15.20 3B 
Kurs 2: 15.30-16.20 3C 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Hei alle sammen!  

Da er skoleåret 2020 - 2021 på vei ut! Kanskje ikke så dumt vil nok mange tenke.  

Året har vært preget av mye usikkerhet, frykt, og nye hverdager! Gult, rødt, oransje, vasking, kohorter, karantener og testinger har preget store deler av skoledagen.  

Hvem har vi hatt mest kontakt med skoleåret 20-21? Jo… det er antibacken! (Årets store stjerne)  

Det å kunne gi hverandre en klem har blitt byttet ut med «hold en meter avstand, helst to». Mange av våre Aks-tiviteter, som vi er så glade i, har blitt byttet ut med «det er lov å 

være maks 10 og helst ute». Lambertseter AKS-gjengen er byttet ut med kohorter.  

Åhh som vi gleder oss til å kunne igjen se en 1. klassing leke i skolegården med en 3. klassing på samme området!!! Barn som løper rundt og leker uten å måtte tenke på kohorter 

og avgrensede områder. 

Det har nok ikke vært «det beste året» vil mange være enige i, men vi skal ikke «skrote» det helt for det. På tross av alt dette året har vært, så har dette året også gitt oss positive 

opplevelser. Vi tar med oss mye lærdom. Vi har sett hvordan mange elever har blomstret på mindre grupper, nye vennskapsbånd har blitt stiftet og de ansatte har blitt kjent med 

barna på en annerledes måte. Det har vært utfordrende og det har vært givende. Barna, ansatte og dere foresatte har holdt humøret oppe! Vært behjelpelige, stilt opp og gjort det 

beste ut av situasjonen for både store og små.  

Selv om det har vært et annerledes år, håper jeg at barna har opplevd læring (om ikke annet i vasking      ), nye vennskap og nye utfordringer!  

Jeg takker for samarbeidet dette skoleåret og gleder meg til å se barna igjen til oppstart skoleåret 21-22. Da er de 4. klassinger… som tiden flyr… 

 
GOD SOMMER!!! 
 
HILSEN MÅNE-GJENGEN 

mailto:jannic0712@osloskolen.no

