
UKEPLAN BASE GUL UKE 50    Sosialt mål:          .           

Jeg skal kunne gi og få komplimenter.

Mandag 12.12 Tirsdag 13.12 Onsdag 14.12 Torsdag 15.12 Fredag 16.12
Skoleslutt: Skoleslutt: Skoleslutt: Skoleslutt: Skoleslutt:

3.trinn: 14:30 |4.trinn: 14:30

   Lilleklassen: 14:00|Lilleklassen2: 13:30

6.trinn: 15:00

3.trinn: 13:30 |4.trinn: 14:30

   Lilleklassen: 14:00|Lilleklassen2: 14:00

6.trinn: 14:30

Hele skolen slutter kl. 13:00

3.trinn: 13:30 |4.trinn: 13:30

   Lilleklassen: 13:30|Lilleklassen2: 13:30

6.trinn: 13:30

3.trinn: 13:30 |4.trinn: 13:30

   Lilleklassen: 13:00|Lilleklassen2: 13:00

6.trinn: 14:00

Utetid: kl.14:30-15:00 Utetid: kl.14:30-15:00 Utetid: kl.13:45-15:00 Utetid: kl.14:00-15:00 Utetid: Etter varmmat

Læringsstøttende Aktiviteter Læringsstøttende Aktiviteter Læringsstøttende Aktiviteter Læringsstøttende Aktiviteter Basedag

Kl.15:00-16:00 Kl.15:00-16:00 Kl.15:00-16:00 Kl.15:00-16:00 Kl.15:00-17:00

Teambuilding og juleleker
I desember skal vi ha en rekke 

samarbeidsøvelser for å styrke 

fellesskapet vårt på AKS. 

Vi ønsker å bidra til et bedre skole- 

og klassemiljø på både skole og 

AKS.

Lesestopp
Her forteller vi en morsom 

julefortelling hvor vi stopper når vi 

kommer til et spennende punkt. 

Deretter skal barna fortsette 

fortellingen ved å tegne eller 

skrive og etterpå få fremføre det 

de har laget til gruppen.

Den magiske skrivemaskinen
Her skal vi leke en morsom lek hvor 

en voksen skriver en magisk 

julefortelling og barna blir 

underveis delaktige og må 

dramatisere. Masse humor og 

selvironi!

Strikke skjerf
Vi fortsetter å strikke ferdig 

skjerfene våre slik at alle får god 

tid til å gjøre seg ferdig.

Julebakst
Her skal vi bake herlige serinakaker 

som vi skal kose oss med på 

basen.

Juleverksted
Vi inviterer til juleverksted på 

basen hvor dere kan få sitte ned 

med deres barn og kose dere 

med lett servering, julemusikk og 

juleverksted.

Varmmat
Julemat med julepølser, 

medisterkaker, poteter og saus!

Quiz og

Koseboks 
Det er fredag og vi har quiz og 

finner på noe hyggelig sammen i 

koseboksen.

Frilek: Kl.16:00-17:00 Frilek: Kl.16:00-17:00 Frilek: Kl.16:00-17:00 Frilek: Kl.16:00-17:00 Frilek: Kl.16:00-17:00

Generell info: Viktig at barna har klær etter vær og skiftetøy hvis de skulle bli våte.

Ansatte:

Terrab, Martine, Maren Elise, Martine Jeanette, Leunora og Dan(daloa006@osloskolen.no)

Base Gul:          .            

tlf: 94792293          .           


