
 UKEPLAN BASE 1 
UKE 42   

Månedens sosiale mål: Vi kan sette oss inn i andres situasjoner. 
 

 

 

MANDAG 15.10 TIRSDAG 16.10 ONSDAG 17.10 TORSDAG 18.10 FREDAG 19.10 

14:30-15.00 

Mat: brødmat m/ Pålegg 

 

 

 

13.15-14.00 

Mat: påsmurte brødskiver 

 

14:30-15:00 

Mat: påsmurte brødskiver 

 

 

 

13:15-14:00 

Mat: Yoghurt og korn 

 

13:15-14:00 

Mat: BAKST’ 

 

 Glupingen:Tema: 2 og 3   Glupingen:Tema :M 

Ole brum koret  

15-15.45 

 
 

Bakst på skolekjøkkenet:  

 

 

 

 

Utetid for de som ønsker det 

14.00-15.00 

Hobbyklubben i 1C  

 
15.00 – 16.00 

Ball lek i flerbrukshallen  

 
 

Utetid 

15.00-15.30 

Nysgjerrigper på 

Naturfagsrommet 

 

 
 

 

Utetid 

14.00-15.00 

Tegne malekurs  i 2B og 2C 

 

 

 

 

Utetid 

14.00-15.30 

Kokkeklubben på 

skolekjøkkenet.  

 
        14.00 – 15.30 

 Villmarksgruppa  

Ut på tur aldri sur 😊 

Utetid  

15.30-16.45 

Lek og aktivitet på temarom 

 

 

 

 

16.00-16.45 

Lek og aktivitet på temarom 

 

 

16.00-16.45 

Lek og aktivitet på temarom 

 

 

16.00-16.45 

Lek og aktivitet på  

temarom 

 

 

 

16.00-16.45 

Lek og aktivitet på temarom 

 

 

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/ .  

Kursrekka  Da har aktivitetene starter og vi gleder oss. Vi ønsker at de som har meldt seg på aktivitetene ikke blir hentet i det 

tidsrommet men når aktiviteten er ferdig! 

Kontakt info: E-Post: Marianne Sogstad masoa020@osloskolen.no Basetelefonen 1.trinn: 41593201 

Beskjeder og annet 

 

BAKST* 

*Alle beskjeder gis skriftlig til basen via epost eller SMS innen klokken 13.00 hver dag. Hver morgen har de som kommer 

på innkryss fått tilbud om å få være på biblioteket. Der kan de være fra 8.00-8.30 der blir det muligheter for å sitte og 

lese, blad i bøker eller spille spill.        

* Hver fredag serverer vi forskjellig bakst som elevene har laget i løpet av uken. Menyen varier mellom rundstykker, horn, 

boller og pizzasnurrer.   

*Glupingen* Ekeberg Aktivitetsskole satser på Prosjekt lesing og regning. Base 1 har valgt å kalle prosjektet for Glupingen. To dager i 

uken vil elevene drive med læringsstøttende aktiviteter innenfor lesing og regning.  

Tirsdag: Matte 1 og 2                                 Fredag; Norsk      M=Øysteins blyant 

Ukeplaner  Ukeplaner blir sendt til samtlige foresatte per epost hver mandag. Ukeplaner finnes også på skolens hjemmeside under 

fanen som heter Aktivitetsskolen.   

Info: Fra mandag blir det felles utkryss ved hobbyrommet der hvor vi har morgen åpning. 

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/
mailto:masoa020@osloskolen.no

