
På Sola jobber Brinda, Emil, Linda og Dominykas.  

Jannicke er baseleder 4. trinn.                                                        UKE 7 

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 i kantina 
 

Vi spiser matpakker i kantina Vi serverer ostesmørbrød i kantina 
 

Vi spiser matpakker i kantina 
 
 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Aktiviteter på Avdeling Vi spiller brettspill Gymsal-aktiviteter Hobby aktiviteter  Kosedag på avdeling  

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

HEI😊 
 

Vi er i GUL sone! For Sola vil det si at elevene på 4. trinn som går på Aks blir å betegne som 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...)  Dette er fast så lenge vi er i gul sone!  
 

På morgenåpning vil Sola benytte seg av Galaxen! Dette er fast så lenge vi er i gul sone!  Det er fortsatt mørkt om morgenen, vi velger derfor å starte dagen inne for så å gå 
ut ca. 8.15. Vi oppfordrer dere til å bruke morgenåpning kun om dere trenger det.  
 
Foresatte skal fortsatt ikke gå inn i skolegangene. Send gjerne en melding/ring avdelingen 5 min før barnet skal hjem så sørger vi for at de gjør seg klare! Det er mulighet for 
foresatte å sjekke plassen til eleven på fredager! Husk munnbind og pass på at man holder minst en meter avstand til andre! 
 
Meny: tirsdag blir yoghurt med müsli og torsdag blir det ostesmørbrød. 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 
 
PROGRAM FOR VINTERFERIEN BLIR LAGT UT I SLUTTEN AV UKE 7 
 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   
 
HILSEN SOLA-GJENGEN 
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