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Ukeplan for 2.kl basen på Storebrum – Uke 09. 2021  
Sosiale mål: Vennskap & inkludering, å hilse (ved å bruke navn). Månedsmål: Kler på seg godt etter været, orden i garderoben, håndhygiene.  
Faglige mål: Stimulere / støtte lese, skrive og regneferdigheter.    

Mandag 01.mars. Tirsdag 02.mars. Onsdag 03.mars. Torsdag 04.mars. Fredag 05.mars. 
Skolen slutter k.13:00 Skolen slutter k.13:00 Skolen slutter k.13:30 Skolen slutter k.14:00 Skolen slutter k.13:00 

Leksehjelp for 2.kl i regi av AKS 
Kl.13:00-kl.13:30( i klasserommene ) 
Klasse 2b med Hasna  
klasse 2a med Maurice 

Leksehjelp for 2.kl i regi av AKS 
Kl.13:00-kl.13:30 (i klasserommene) 
Klasse 2b med Hasna  
klasse 2a med Maurice 

 Ukens frukt: Appelsiner. 
Serveres tirs, tors og fredag 
 

 

Matservering 13:45-
14:15: Brødmat med 
diverse pålegg og 
lett melk til drikke.  

2. matpakke. 
13:30-14:00 på 
Storebrum. Delt 
klassevis.  

Varmatservering: 
Kl.13:30-14:00.  
Uke 09: 
Byggrynsgrøt med 
frukt og bær.  

2. matpakke. 
13:30-14:00 på 
Storebrum. Delt 
klassevis.  

Matservering 13:00-
14:00: knekkebrød med 
diverse pålegg og juice til 
drikke.  

 
Utetid kl.14:00-15:00 Utetid kl.14:00-15:00 Utetid kl.14:00-15:00 Utetid kl.14:30-15:00 Utetid kl.13:30-15:00 

Gym for 2.klasse 
kl.14:15-kl.15:00 
med Maurice / 
Noor 
Ballspill: Uke 47:  
Hjørnefotball 15-20 min 
Stikkball 15-20 min 

Mattegym / 
vanlig gym 
(delt 
opplegg) 
Kl.14:30-
16:00 med 
Maurice.  

Gym med 

Yogendra 

Kl.14:30-15:30 

Øvre gymsal.   

AKS-kurs for 2. 

klasse, uke 09 - 

uke 11: 

«Fotballskole» med Yogendra 

Kl.15:00-kl 16.00 i nedregymsalen 

Fredags bingo 
annenhver fredag 
med Suriya på 
basen kl.14:15-
15:00. 
 

Korøvelser: (Musikkrom 1 / 2) 

2.-3. kl. kl.14:55-15:25 

4.kl.kl. kl.14:15 -14:45 
Aks må få oversikt over deltagerne få 
å kunne hjelpe til med sending til kor! 

Smykkeverksted med 

Suriya eller Hina. 

KL.14:45-KL.15:30   

Temaet: Vær / 
årstidene 

Mini-jazz (privat arr.) / Kl.14:45-kl.17:00. 

Samles på Øvre parkering. 

 
Juniorkorps k.14:50-kl.16:45 i teatersalen 

(kun 3.-4. klasse foreløpig) 

(Aks må få oversikt over deltagerne få å 

kunne hjelpe til med sending) 

AKS-kurs for 2. klasse, uke 09 – uke 11: 
«Green screen» med Maurice kl.14:30-
kl.16:00 i 
grupperommet v. 
teatersalen. 

Fredags disko / 
«Just dance» sesjon 
med Hina kl.15:00-
16:00  
I teatersalen.  
 
 

AKS-kurs for 

2. klasse, uke 

09 - uke 11: 

«Visuell kunst» med Suriya 

KL.15:00-KL.16:00. på kafeen / i 

grupperommet.  

Inne 

aktiviteter 

fra kl.15:00-

16:30 

 

AKS-kurs for 

2. klasse, uke 

09 - uke 11: 

«Symester» 

med Hina 

Kl.14:30-kl 15.30 i grupperommet.  

Inne 

aktiviteter 

fra kl.15:00-

16:30 
 

Film for 2.klasse 
med Hina på den 
siste fredag i 
måneden kl.14:45-
16:15 I Teatersalen 

Mailadresse baseleder: maurice.morgan@osloskolen.no (E-post sendes før kl.12.00) Basetelefon: 957 22 950 (sms om hjemsending før kl.12:00) 

mailto:maurice.morgan@osloskolen.no

