
UKEPLAN BASE 1 

Informasjon: 

Vi nærmer oss sommerferie med stormskritt. Kursrekker og påmeldingsaktivitetene ble 

avsluttet i uke 21. Vi fyller disse flotte sommerdagene med mye aktiviteter ute. I forbindelse 

med dette er det ekstra viktig at dere har med drikkeflaske og gjerne ekstra skiftetøy – vi 

kjøler oss ned med ``bading`` fra brannslangen og vannlek på sletta. Programmet for 

sommeråpent uke 26 og 27 er sendt til samtlige foresatte per epost. Det er fremdeles mange 

som ikke har levert inn svar om de kommer eller ikke. Dette må jeg ha inn snarest 😊 

Følg oss gjerne på Facebook, Ekeberg Aktivitetsskole.  

*Hver fredag har vi BAKST. Elevene baker rundstykker, horn eller boller som vi spiser hver 

fredag. Flere elever sier de ikke liker maten på AKS, eller er mer sultne. Ta gjerne med 

en ekstra matpakke 😊  

Ukeplaner finner dere nå på skolens hjemmeside, under fanen som heter Aktivitetsskolen. Dere 

slipper nå å logge dere inn i portalen for å finne informasjon.  

Ta gjerne kontakt med oss per epost eller telefon: makaa024@osloskolen.no eller 97 40 37 

49 

Uke 

24 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

 

 

 

 

14:30-15.00 

Spising 

 

Matservering i 

klasserom 

13.15-14.00 

Spising  

 

Påsmurte brødskiver 

14:30-15:00 

Spising 

 

Påsmurte brødskiver 

14.00-14.30 

Spising 

 

Youghurt og korn 

12.45-14.00 

Utetid, spising  

 

BAKST * 

  

15.00-16.00 

 

Konstruksjonslek 

ute  

 

Dødball i store 

skolegård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

 

Skolekjøkken (frivillig 

påmelding) 

 

Disco og vannlek i 

skolegården 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

Innebandy i store 

skolegård  

 

Hobbyverksted i lille 

skolegård  

 

14.30-16.00 

 

Aball1 på sletta 

 

 

Håndball i hallen 

 

 

 

14.00-16.00 

 

Tur til EKT 

 

 

 

 16.00-16.45 

 

Utetid for de som 

ønsker til 16.30  

 

 

Lek og aktivitet på 

temarommene 

 

Felles ryddetid 

klokken 16.30  

16.00-16.45 

 

Utetid for de som 

ønsker det til 16.30 

 

 

Lek og aktivitet på 

temarommene 

 

Felles ryddetid klokken 

16.30 

16.00-16.45 

 

Utetid for de som 

ønsker det frem til 

16.30  

 

Lek og aktivitet på 

temarommene 

 

Felles ryddetid 16.30  

16.00-16.45 

 

Utetid for de som 

ønsker det til 16.30 

 

Lek og aktivitet på 

temearommene 

 

Felles ryddetid 

16.30 

16.00-16.45 

 

Utetid for de som 

ønsker det til 16.30  

 

 

Lek og aktivitet på 

temarommene  

 

Felles ryddetid 16.30 

mailto:makaa024@osloskolen.no

