
    

 

 

Plan for 2. trinn – Aktivitetsskolen Høyenhall 
Februar 2017 (med forbehold om endringer) 

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

 07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese 

 Kl. 13.45 
Leksehjelp 
13.45-14.10 
 Reg.  og mat 

Kl. 13.45 
utetid 
Registrering og mat 

Kl13.45 
Registrering 
og mat 

Kl. 13.45 
Registrering 
og mat 
 

Kl. 13.45 
Registrering 
Varm mat  

Kl 14.15-15.15 
FORMING 

BORDTENNIS 
14.30-15.15 
 
 
 

GYMSAL 
14.30-15.30 
 

KOR 14-15 
SJAKK 15.05-15.50 
BILLEDKUNSTKURS 
1.gr. 14.00-14.50 
2.gr.15.00-15.45  

BIBLIOTEK 
1 gruppe 
14.45-15.15 
 

 
 

Kl. 16.00 
TURN 

 

 
 Kl. 16.00 

INNEBANDY  

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 2. trinn jobber Anneki, Bastian og Mathias 
 

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 forming, lego og spill. Hver uke har vi legoutstilling.  
Knusedag på legorommet er torsdag ettermiddag. På den måten får alle mulighet til å finne spesielle 
klosser hver uke. Fredag har vi 1 gruppe på biblioteket. 
 
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. For at vi til en hver tid skal ha kontroll på barna må alle  
beskjeder gå via AKS.  
 
Vinterferie i uke 8. Program med påmelding blir delt ut som ranselpost og kommer i tillegg på mail.  
Viktig at alle svarer innen fristen 6.februar slik at vi får bemannet etter påmeldte barn. 
 

Mange er flinke til å merke tøy . Vi hjelper gjerne til med at navnet tøy blir hengt på riktig plass. 
Sjekk at barna har innesko som passer. Dette er viktig nå med vinter og vått, kaldt vær.   
 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

