
 

 

Ukeplan – Aktivitetsskolen Østensjø 1. & 2.trinn 
 
 

Solsystemet  
 

 

 

Uke 10 Mandag 04.03 Tirsdag 05.03 Onsdag 06.03 Torsdag 07.03 Fredag 08.03 

Aktiviteter Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
Leksehjelp for 2.trinn 
14:30-15:00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
-Harry Potter leseklubb 
for 2.trinn. 
-Sjakk (påmeldt) 
 
Tennis for 1.trinn 
Kl. 14:00-15.00 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
Leksehjelp for 2.trinn 
14:30-15:00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
-NaTURklubb (tilbake på 
AKS 16.00) 

 
 

Tennis/Taekwondo for 
2.trinn  
Kl. 14:00-15.00 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
-2.trinn: 
Steinaldersmykkeklubb 
-Gymsal for 1.trinn 

 
 
 

Korps for 2.trinn 
15:30-16:30 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- Lego i festsalen 
 

 
Taekwondo for 2.trinn 
Kl. (14)15.00 – 16.00  
I gymsalen 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- Chilleklubb 
- Gymsal for 

2.trinn 
 
 
 
 
 

Meny Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Tomatsuppe 
Melk & Frukt 

Nystekt brød 
Melk & Frukt 

Grove vafler 
Melk & Frukt 

Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Info/beskjeder: 
 
Tlf. baseleder-kontor:  
23 12 63 22  
Kontortid: (kl.08.30 – 12.30) 
 
Tlf. 1.& 2.klassebasen:  
Midlertidig tlf. nr. 23 12 63 24  
(kl.13.00 – 17.00) 
 
Mail (leses og besvares mellom 08.30-

12.30): 
Anja.drzewiecka@ude.oslo.kommune.no 

 
Hjemmeside: 
https://ostensjo.osloskolen.no/ 

 

 I tillegg til de faste aktivitetene har vi i uke 9 lekt med fargelegging av kroppsdeler på papir etter instrukser som ble gitt på engelsk. Enkelte av 
barna fikk være med å kutte grønnsaker til den bosniske gryta. I uke 9 begynner vi med temaet solsystemet.  

 

 På NaTURklubben på tirsdag skal barna fortsette med å bygge trehytte i manglerudskogen, barna skal få bruke øks og spikkekniv.  
 

 Gjenglemtbøttene våre er nå fulle, på torsdag 7.mars legger vi alt av klær utover i Bekkasinmyra (1c sitt klasserom) vi vil be alle barna som 
savner noe ta turen innom, så lar vi det ligge fremme mellom kl. 15-16.45 slik at dere foresatte også kan gå innom å sjekke om dere finner noe 
dere drar kjensel på. 

 

 Vi har fått noen ønsker om å ha utkledningstøy tilgjengelig for barna. Har du noe hjemme som kan egne seg i en utkledningskiste som du 
ønsker å kvitte deg med, tar vi gjerne imot. Vi tar imot alt – for eksempel kjoler, vesker, sko og karnevalkostymer (ikke hodeplagg).  

 

 Minner om at bruk av SMART-klokker ikke er tillatt i skole- eller AKS-tiden. Klokka skal være avskrudd og legges i sekken, vi kan være 
behjelpelige med å minne barna på å ta klokka på når de skal gå hjem.   
 

 Ønsker deg en fin våruke! 
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