
 

 

                                    

Ukeplan for 1.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 

JUNI 2017 (Med forbehold om endringer) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

7.30 - 8.30 

Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

7.30 - 8.30 

Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

7.30 - 8.30 

Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

7.30 -8.30 

Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

7.30 -8.30 

Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

Kl. 13.45 

Registrering/mat 
Kl.13.45 

Registrering/mat 
Kl. 13.45 

Leksetilbud  

13.15-13.45 

Registrering/mat 

Kl. 13.45 

Registrering/mat 

 

Kl. 13.45 

Registrering/mat 

Film/Lego/spill 

Turdag i 

nærmiljøet , vi er 

tilbake ca.kl.15.15 

Kl. 16.10 

Knøttekorps  
(Siste gang 13/6) 

 Lego/spill. 

 

 

 

Lesestund på biblioteket 

Gymsal 

Kl. 14.30-15.30 

Utetid hver dag Utetid hver dag Utetid hver dag Utetid hver dag Utetid hver dag 

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

Målområde; Fysisk aktivitet og lek. 

Mål:  Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal barna videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis 

mulighet for å etablere og utvikle vennskap. Det er her viktig at barna opplever at det er en kombinasjon av frie og styrte 

aktiviteter ute og inne.  
 

Vi har daglig aktiviteter  som er god trening  for mattekunnskaper; brettspill, kortspill, sjakk og perling. 

  

Vi har plantet solsikkefrø som barna får med hjem etter hvert som de spirer. 

Vi har utelek hver dag, husk klær etter værforholdene.  Vi har organisert lek, men barna skal også få tid til å gjøre det 

de har lyst til, erfare at det er gøy å bruke kroppen, og utvikle kreativitet. 

 

Husk å merke alle barnas eiendeler. Viktig at alle har innesko. Alle må også ha med drikkeflaske som vi kan etterfylle 

med vann. Garderobeplassen må ryddes før ferieklubb starter.  

1. trinn blir regnet som 2. trinn fra 1. august og får da garderobeplass i 1. etg. 

 

Siste skoledag  er torsdag 22.juni. Vi har heldagsåpent t.o.m. fredag 30.juni.  

Stengt hele juli. Program for ferieklubb er delt ut som ranselpost. 

Første skoledag er 21. august 2017 

Vi ønsker alle en fin sommer, og gleder oss til å møte dere som 2. trinn til høsten. 

 

Hilsen Anita, Kornelia, Tine og Sonja 

  

 

  

                                                          


