
 

 

Ukeplan – Aktivitetsskolen Østensjø 3. & 4.trinn 
 

 
*Mina's Dansegruppe 

 

Uke 36 Mandag 03.09 Tirsdag 04.09 Onsdag 05.09 Torsdag 06.09 Fredag 07.09 

Aktiviteter Leksehjelp 14.30 – 15.00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
 
 

Leksehjelp 14.30 – 15.00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Tae Kwon Do i gymsalen 
Kl.14.00 – 15.00 (Gr.1) 
Kl.15.00 – 16.00 (Gr.2) 
m/Stephanie & Mina 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Mina's Dansegruppe 
Kl.15.00 – 16.00 
m/Mina 
 
Gymsal 
for 4.klasse 
15.00 – 16.00 
 
 
 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Tae Kwon Do i gymsalen 
Kl.14.00 – 15.00 (Gr.3) 
Kl.15.00 – 16.00 (Gr.4) 
m/Stephanie & Mina 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Fredags Quiz (temabasert) 
Kl.15.00 – 16.00 
m/Thomas 

Meny Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Havregryn m/melk 
Melk & Frukt 

Tomatsuppe 
Melk & Frukt 

Nystekt brød 
Melk & Frukt 

Lapskaus 
Melk & Frukt 

Info/beskjeder: 
 
Tlf. baseleder-kontor:  
23 12 63 22  
Kontortid: (08.30 – 12.00) 
 
Tlf. 3.& 4.klassebasen:  
23 12 63 16 (12.00 – 17.00) 
 
Mail (besvares mellom 08.30-12.00): 
kjetil.foss@ude.oslo.kommune.no 
 
Hjemmeside: 
https://ostensjo.osloskolen.no/ 

 

 Påmelding til Mina's Dansegruppe er nå sendt ut på mail til foresatte. Påmeldingsfristen er satt til mandag 3. september med oppstart onsdag 
5. september. Treningen vil være hver onsdag i klubbtiden fra 15.00 – 16.00. Presiserer at det kan være at treningstiden av og til utvides enten 
før klubb eller etter klubb noen dager. Dette for de som ønsker eller har anledning til dette. 
 

 Siste uke før høstferien (uke 39) arrangerer vi som vanlig disco for 3. & 4.klassebasen. Arrangementet vil være torsdag 27. september og vil 
være i festsalen (brune bygget) i tidsrommet 17.30 – 19.00. Mer informasjon vil komme ved en senere anledning. 
 

 Vi vil også minne på viktigheten av å sende mail/ringe (i kontortiden 08.30 – 12.00) hvis det er beskjeder som avviker fra deres faste rutine. Vi 
vil begrense telefonbruken så mye som mulig da det er mye som skjer på basen i dette tidsrommet. Vi håper på forståelse for dette. 

 

 Vi ønsker alle barn, foreldre/foresatte en riktig god september-uke. 
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