
    

 

 

Månedsplan for 4. trinn – Aktivitetsskolen Høyenhall 
 Februar 2017 (med forbehold om endringer) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese,PC 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese, PC 

 07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne,lego,lese,PC 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne,lego,lese,PC 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese,PC 

Kl. 13.45 Leksehjelp 
Reg. knekkebrød 
Utelek til kl 15. 

Kl. 14.55 
Reg. Brødmat 
Utelek til kl 15. 

Kl. 13.45 
Reg.Knekkebrød 
Utelek til kl 15. 

Kl. 13.45 
Reg. Brødmat 
Utelek til kl 15. 

Kl. 13.45 
Reg.  Varm mat 
Utelek til kl 15. 

TEKSTILFORMING 
15.00-4.30-16.00  
Lego/spill 
Skolerelaterte 
pc-spill/spill 

ROBOTEKNIKK kurs for 
påmeldte,14.55-16.05 
GYM 14.50-15.50 
Skolerelaterte 
pc-spill/spill 

GYMSAL 
14.00-15.00 
DATASAL  
15.00-16.00  
 

KOR for påmeldte  
15-16 
SJAKK kurs 
15.05-15.55 
BIBLIOTEK 15-16 

GLEE  
KORING PÅ CD for 
påmeldte kl14.15-
15.30 
DATASAL kl 15-16 

16.00 INNEBANDY  Kl. 16.00 TURN    

Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

På 4.trinn jobber Ellen, Hein og Neelam 
 

Målområde; Kunst, kultur og kreativitet. 
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine 
kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Vi har daglig aktiviteter som brettspill, 
kortspill, sjakk og lego som er en god trening i mattekunnskaper og på biblioteket hver uke.  

Matkurs og Kodekurs starter 1.mars. Strikking på mandager, fotballteknikk på torsdager sammen med 3. trinn  
 
Mattekrets AS tilbyr Roboteknikk på tirsdager: koding/programmering og robotbygging. Kodekurs for elever 

på 4.trinn starter 1.mars.Det er satt opp 3 kurs for alle på 4.trinn. Kodekurset er et 6 timers kurs som går over 

4 uker. Kurset holdes i skolens datasal fra kl. 15.00-16.30. Elevene får et eget hefte om Scratch-

programmering som inneholder både instruksjoner og oppgaver som skal løses. Dette er et programerngs-

språk hvor man programmerer ved å sette sammen klosser. Dette er litt som å bygge med LEGO.   

Avtaleskjema er sendt ut til alle på mail, vi ber om at alle returnerer disse i utfyllt stand.  

Barn skal ikke bruke mobil i AKS-tiden. Hvis det er endring på faste beskjeder kan dette gis på mail,: 
aks.hoyenhall@osloskolen.no før kl. 12.00 hver dag. For at vi til en hver tid skal ha kontroll og vite hvor 
barna er må alle beskjeder gå via AKS. Vi har telefontid mellom kl 9-13; 22757180.  
Vi har pr. i dag ledige deltidsplasser. Endring av plass må levereres skriftlig til AKS innen den 1. i mnd. 
Det er 1 måneds oppsigelsestid.  
 

Vinterferie i uke 8. Program med påmelding blir delt ut som ranselpost i tillegg til mail. Viktig at 
alle svarer innen fristen 6. februar, slik at vi får bemannet etter antall påmeldte barn. 
 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

