
UKEPLAN BASE 3 
UKE 11 09. – 13. Mars 

Sosialt mål: Orden: Vi har orden på tingene våre. 

 

MANDAG 09.03 TIRSDAG 10.03 ONSDAG 11.03 TORSDAG 12.03 FREDAG 13.03 

14.30-15.00 

 

Mat: påsmurte brødskiver 

 
 

 

13.15-14.00 

 

Mat: påsmurte brødskiver 

 

14:30-15:00 

 

Mat: Yoghurt og korn 

 

 

 

14.30-15.00 

 

Mat: Påsmurte brødskiver 

 

13:15-14:00 

 

Mat: Varmmat 

 

15.00-16.00 

 

NYSGJERRIGPER KURS 15-

15.30       

Lekserom i 3A klasserom 

 

Vi bruker biblioteket til 

tegning, spill og film.  

  

Aktivitet på temarommene 

      

 

14.00-16.00 

 

VILLMARKSBARNA 14-15.30 

      

 

SPORT OG LEK 15-16.00 

 

TEKNOLOGI KURS 15-16.00 

 

Aktivitetsrom og utetid. 

15.00-16.00 

 

KOKKEKURS 14.30-16.00 

 

Lekserom i 3A klasserom 

      

 

 

Aktivitetsrom og utetid. 

 

 

 

15.00-16.00 

 

Vi finner på forskjellige 

aktiviteter ute og på 

diverse rom inne       

 

 

Hobbyaktivitet. Tema: 

Vinter 

 

 

14.00-15.00 

 
    Skolegårdsleker 

     Ute i store skolegård 

 
      

Aktivitetsrom og utetid.  

 

16.00-16.45 

Aktivitetsrom 

 

 

 

16.00-16.45 

Aktivitetsrom 

 

16.00-16.45 

Aktivitetsrom 

 

 

 

16.00-16.45 

Aktivitetsrom 

 

 

16.00-16.45 

Aktivitetsrom 

 

 

 

 

Kontakt info: E-Post: Daniel Ibenfeldt daniel0207@osloskolen.no Basetelefonen 3.trinn: 974 03 749 

Beskjeder Alle beskjeder gis skriftlig til basen via epost eller SMS innen klokken 13.00 hver dag!  

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, de 

nærmeste dagene, for å følge med på om det kommer nye råd fra helsemyndighetene 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 Kjøkkenet på Aks skal rehabiliteres og pusses opp. I denne perioden er vi avhengig av at 

barna har med 1 stk. ekstra matpakke da vi ikke har kjøkken fasiliteter i disse ukene og får 

da ikke laget mat til barna. Matpakke trengs i perioden: F.om uke 12. - tom uke 20. 

Mandag 18. Mai er kjøkkenet klart til bruk igjen! 
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