
 

• Kommunikasjon med AKS: Vi minner om mobilnr til AKS: 91858280, og hvis dere ønsker å sende skolemelding så send 

til Tim og Sven-Olav. Har dere en melding som gjelder samme dag må den komme før kl. 13.00, vi har ikke mulighet 

til å sjekke sms eller skolemelding når barna er kommet på AKS 

• Mat: Torsdag er «matdagen» for 3. klasse. Vi kommer til å dele klassen i to, slik at annen hver uke blir den ene 

gruppen med på heimkunnskapen for å lage mat, resten av gjengen får suppe i klasserommet. Vi har ikke delt opp 

gruppene enda, men vi skal så absolutt ta hensyn til hvem som leker med hvem. Hvis dere lurer på gruppene så 

sender vi ut en oversikt på tirsdag😊 

• Ski: Hver mandag kommer vi til å leke oss i området rundt skolen på ski for de som ønsker det. Ta med ski, staver og 

passende uteklær.  

• Skøyter: Hver fredag er det mulighet for de som vil å være med på skøyter. Ta med hjelm, skøyter og varmt tøy så går 

vi til skøytebanen ved Munkebekken. 

 

Uke 

3 

Mandag  
18/1 

Tirsdag  
19/1 

Onsdag  
20/1 

Torsdag 
21/1 

Fredag 
22/1 

Inne: Skilek  De som vil kan bli 

med til gymsalen 

 

Tennisskole,      

kl.14.15- 15.00 

Vi serverer 

grønnsakssuppe 

Matlaging: vi lager 

stekt ris 

 

Formingsgruppe med 

Catherina, kl. 14.30 

 

Nintendo Switch 

Skøyter 

 

Formingsgruppe 

med Catherina,      

kl. 15.00-16.00 

 

Kan bruke IPad,    

kl. 14.30-15.30 

Inne: • Vi er i klasserommet vårt  

• Vi spiser matpakke rett etter skolen hver dag 

• De som vil være inne kan leke, tegne og spille  

• Vi fortsetter med maskeprosjektet vårt 

Ute: De som ønsker det kan gå ut. Vi har oppdelt skolegården i soner for at alle skal få være overalt i løpet av uka. 

Vi benytter oss av akebakkene så lenge snøen er her! 


