
 UKEPLAN BASE 1 
  UKE 51 14-18. Desember  

 

MANDAG 14.12 TIRSDAG 15.12 ONSDAG 16.12 TORSDAG 17.12 FREDAG 18.12 

13.35-14.05 
Mat: Matpakke 

 

 

 

13.35-14.05 
Mat: Yoghurt og frukt 

 

 

13.35-14.05 
Mat: Matpakke 

 

 

 

 

13:35-14:05 
Mat: Yoghurt og frukt 

 

 

Skolen slutter kl 12!! 

AKS tar over etter skolen 

      

Mat: Matpakke kl. 13 

Aktiviteter fra kl. 12-13 

14.05-16.00 

Aktiviteter i skolegården 

og klatrestativet! 

 

D og E klassen er i hallen 

fra 14.05-15.30 😊 

 

Kahoot quiz for A, B og C 

 

14.05-16.00 

Aktiviteter inne og ute 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barna kan bruke  

ballbingene        

14.05-16.00 

Tur til akebakken for D og 

E klassen. 

 

Tur til frisbeesletta for A, B 

og C klassen. 

 

14.05-16.00 

Juleforming 

Bibliotek:  

D og E klassen har 

mulighet til å dra til 

biblioteket       

13.35-16.00 

Aktiviteter i skolegården 

og klatrestativet! 

 

A, B og C klassen er i 

hallen fra 14.20-15.30       

 

Kahoot quiz for D og E 

 

16.00-16.45 
 

 

 

 

 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

16.00-16.45 
 

 

 

 

 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

16.00-16.45 
 

 

 

 

 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

16.00-16.45 
 

 

 

 

 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

16.00-16.45 
 

 

 

 

 

Lek og aktivitet i 

klasserommene 

 

Ved endring av oppholdstid 

eller oppsigelse av plass: 

Oppsigelse av plass/ endringer i oppholdstid på Aktivitetsskolen skal nå gjøres elektronisk fra skolens hjemmeside. Trykk 

dere inn på denne linken:  

 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/ .  

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel  

opp 5.oktober går barnet ut oktober og november.  

Endring av plass kun 2 ganger i året 1.august - 1.januar. 
 

Kontakt info: E-Post: Daniel Ibenfeldt daniel0207@osloskolen.no Basetelefonen 1.trinn: 47784011 

Beskjeder: Alle beskjeder gis skriftlig til basen via epost eller SMS innen klokken 11.00 hver dag!  

Allergi:  Pga. påvist sterk nøtteallergi hos enkeltelever på hvert trinn, så ønsker vi at dere foresatte ikke sender med nøtter. 

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

Mat: Vi serverer yoghurt med havregryn og frukt på tirsdager og torsdager. De andre dagene tas matpakke med til aks.  

Gratis kjernetid (deltid)  12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid, dette gir gode forutsetninger for planlegging og økt kvalitet i tilbudet. 2 dager 

i skolens ferier (høst og vinterferien, jule- og påskeferien og i hver av ukene i sommerferien utenom når AKS holder 

sommerstengt). På skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret er deltakelsen ½ dag 

Bibliotek på torsdager A, B og C klassen har mulighet til å være på biblioteket i partallsuker 

Og D og E klassen i oddetallsuker. 

 

Film-oversikt biblioteket: Torsdag 19: Paddington 

Torsdag 26: Paddington 2 

Torsdag 3: Bestevenner 

Torsdag 10: Karsten og Petras vidunderlige jul 

Torsdag 17: Gubben og katten-Tidenes gladeste jul 

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/
mailto:daniel0207@osloskolen.no

