
UKEPLAN BASE 2     
UKE 51 14.12 – 18.12 

                        Sosialt mål: "Raushet " 

 

2.klassebasen 

MANDAG 14.12 TIRSDAG 15.12 ONSDAG 16.12 TORSDAG 17.12 FREDAG 18.12 

13.35-14.20 

Mat: egen matpakke 

13.35-14.05 

Mat: yoghurt og frukt  

13.35-14.20 

Mat: egen matpakke  

13.35-14.05 

Mat: yoghurt og frukt   

13.15-13.45 

Mat: egen matpakke  

 

14:20 - 15:30 

Julehobby 

 
2A, 2B, 2C, 2D og 2E 

 

Vi har fotballbingene 

 

 

14:05 - 15:00 

  Just dance      

                                                                                                                                 
I klasserommene 

Julehobby 

 
2A, 2B, 2C, 2D og 2E 

 

Vi har klatrestativet  

 

 

 

 

 

 

14:20 – 15:30 

JuleKahoot  

 
2D og 2E 

 

14:30 – 15:30 

Sport og lek  

I flerbrukshallen  

 
2A, 2B og 2C 

 

Vi har fotballbingene 

14:05 – 15:30 

JuleKahoot  

 
2A, 2B og 2C 

 

14:30 – 15:30 

Sport og lek  

I flerbrukshallen  

 
2D og 2E 

12.00 -13.15 

Lek og aktiviteter  

 i skolegården 

 

13.45-14.00 

  Julefilm: 

Vi ser Arthurs 

julegaverace 

 
Filmen er tillatt for alle  

 

15:15 – 16:45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

 

15:00 – 16:45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

15:30 – 16:45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

 

15:30 – 16:45 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

 

 

14:45 – 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 

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 innen kl. 11.00, slik at vi kan sende elevene til riktig sted og tidspunkt. 

Arthurs 

julegaverace 

Gjør deg klar for et fartsfylt og morsomt eventyr som garantert vil få julestemnin gen på plass. Denne 

herlige julefilmen er tillatt for alle og anbefales for hele familien.  (barnevakten.no) 

Fredag 18.12 Skolen slutter kl. 12.00. AKS tar over elevene da. 

mailto:frank2207@osloskolen.no

