
UKEPLAN BASE 2 
UKE 42 12.10-16.10 

 

 

 

2.klassebasen 

MANDAG 21.09 TIRSDAG 22.09 ONSDAG 23.09 TORSDAG 24.09 FREDAG 25.09 

13.35-14.05 

Mat: egen matpakke 

13.35-14.05 

Mat: yoghurt og frukt  

13.35-14.05 

Mat: egen matpakke  

13.35-14.05 

Mat: yoghurt og frukt   

13.05-13.35 

Mat: egen matpakke  

Vi ser på «Den 

magiske kroppen» 

14.05-15.30 

aktiviteter i store 

skolegård. Vi har 

lånebod og 

klatrestativet  

14.05-15.00 

Vi lager høstbilder i 

klasserommet  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ballspill på sletta  

 

 

 

 

 

14.05-15.00 

Kahoot quiz i 

klasserommene  

 

 
Aktiviteter i store 

skolegård 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-15.30 

Sport og lek  

I flerbrukshallen  

 
 Gjelder 2D og 2E 

 

Klatrestativ og lånebod 

for 2A, 2B og 2C 

 

 
 

13.35-16.00 

Aktiviteter ved 

akebakken 

 

15.30-16.45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

 

15.00-16.45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

16.00-16.45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

 

 

15.00-16.45 

Inne -og uteaktiviteter 

Klatrestativet 

 

 

 

15.00-16.45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

Kontakt info: Telefon 2.klassebasen 97415279. E-Post: Frank Sand frank2207@osloskolen.no   

Info fra 

Oslo 

kommune 

Vi oppfordrer til at elevene vasker hendene før de kommer på skolen.  

På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, setter vi i gang flere forebyggende tiltak, for å være føre var.  Elevene og de ansatte får 

beskjed om å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende. Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv, men 

holder nærkontakt for øvrig på et minimum. Vi vil oppfordre dem til å vaske hendene ofte. Vi vil også styrke renholdet på skolen. Vi oppfordrer 

dere til å snakke om at det viktig å vaske hendene ofte hjemme, og til å vaske hendene før elevene kommer på skolen, og når de kommer til 

skolen. Husk at elever som er syke skal holdes hjemme.  Vi oppfordrer også til å følge med på Oslo kommunes nettsider og helsenorge.no 

Vi minner om rutiner på tavla om håndtering av smitte: https://ude.intranett.oslo.kommune.no/hms/forebyggende-

helse/smittevern/handtering-av-smitte-utbrudd-av-smitte/ 

AKS 

kjøkkenet 
Aktivitetsskolen serverer yoghurt og frukt hver tirsdag og torsdag. Eleven må ha med matpakke de resterende dagene.  

Foresatte 
Det er kun foresatte på 1.trinn som har lov å følge/hente elever i skolegården. Dere på 2.trinn må sende oss en beskjed om 

når dere er her, slik at vi kan sende elevene ut til bommen. (eller annet sted hvor dere vil hente de) 

 Til foresatte. 

Pga påvist sterk nøtteallergi hos enkelt elever på hvert trinn,  

så ønsker vi at dere foresatte ikke sender med mat som inneholder, eller har spor av nøtter. 

Har dere spørsmål i tilknytning til dette. Ta kontakt med baseleder på ditt trinn. 
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