
 

                                                           Ukeplan for 2.-3. klasse på Storebrum – Uke 18.2022. 
Sosiale mål: Vennskap & inkludering, å hilse (ved å bruke navn). Månedsmål: orden i garderoben, bruk av innesko, ro ved spising / håndhygiene.  
Faglige mål: Stimulere / støtte lese, skrive og regneferdigheter.    

Mandag 02.mai. Tirsdag 03.mai. Onsdag 04.mai. Torsdag 05.mai. Fredag 06.mai. 
2. kl Skolen slutter kl.13:30 
3. kl Skolen slutter kl.13:30 
 

2.kl. Skolen slutter k.13:00 
3. kl Skolen slutter kl.13:30 
 

2. kl Skolen slutter k.13:30 
3. kl Skolen slutter kl.13:30 
 

2. kl. Skolen slutter kl.13:30 
3. kl Skolen slutter kl.14:00 
 

2. klasse Skolen slutter k.13:00 
3. kl Skolen slutter kl.13:30 

Leksehjelp for 2.kl og 3.kl i regi av AKS 
kl.13:30-14:00. 

Leksehjelp for 2.kl i regi av AKS kl.13:00 -13:30. 
Leksehjelp for 3.kl i regi av AKS kl.13:30 -14:00. 

 Ukens frukt: Appelsiner. Serveres tirs, tors 
og fredag.  

 

Matservering.  
14:00-14:30: Brødmat 
med diverse pålegg og 
lett melk til drikke. 

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

Matservering: Kl.13:30-14:00. 
Uke 18: 
Spagetti 
bolognese - 
vegetar.   
 

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

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

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

Inne-gym /ute-gym:kl.15:00-
1600 med Samantha og Intizar i 
øvre gymsal el. ute 
 

Datagruppe med 

faglige temaer og 

pedagogiske spill: 

kl.14:30-15:30 med 

Ali i på grupperommet.  

 

Gym / utegym med kl.14:30-
15:30` med Miriam og Hina i 
Øvre gymsal eller ute. 

 

Dårlig vær 

alternativ: `Drop 

in Green screen` 

kl.14:30-16:00. Med Maurice i 

grupperommet/ Maks 

10 stykker. Fint vær 

alternativ: `Rytmelek i 

skolegård`. Med Maurice 

Fredags bingo en 
fredag i måned 
med Samantha / 
Intizar på basen 
kl.14:00-15:30. 

 Gym / utegym for 2-3 klasse. kl.15:00-
kl.16:00. Med Intizar, 
Hina, Samantha eller 
Miriam. 

Kreativverksted for 

2.-3. klasse Kl.15:00 

- kl.16:00 med 

Samantha / Intizar/ 

(På basen eller ute).   

Matlaging for 2.-3.kl 

Kl.14:30-15:30.Med Hina 

og Intizar. Antall barn: 15 

- 24 (avhengig på matrettens 

vanskelighetsgrad).  

Uke 18:  

Fredags disko / «Just 
dance» sesjon med Miriam 
/ Samantha. kl.14:00-15:30  
I teatersalen.  

  

 

  Film for 2-4 klasse 
med Intizar /Ali siste 
fredag i måneden 
kl.14:00-15:30.  

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


 


