
    

 

 

 

 

 

 

Ukeplan for 3.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall      JUNI 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 
Lesestund i basen 

Kl. 13.45 Lesestund. 
Reg. Måltid. Utelek 

Kl. 13.45 Lesestund. 
Reg. Måltid. Utelek 

Kl. 13.45 Lesestund. 
Reg. Måltid. Utelek 

Kl. 13.45 Lesestund. Reg. 
Måltid. Utelek 

14.30 Reg. mat 
utelek 
Forming,lego,spill 

Utelek 
Forming,lego,spill 

Utelek 
Forming,lego,spill 

Forming,lego,spill 
Gymsal/CL-
fotballskole 

Film i klasserommet 
Utelek 
Forming,lego,spill 

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 3. trinn jobber Kristin, Britt, Tove og Espen 

 

Målområde; Fysisk aktivitet og lek. 

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. 

 
 På 3. og 4.trinn har vi skoleåret 2016/ 2017 også flere kurs og mange aktiviteter i base 2, der 3. og 

4.trinn holder til før og etter skoletid. Noen kurs går over et helt semester og noen over 8-10 uker. 

Aktivitetene er forskjellige fra dag til dag og tilbys vanligvis før frilek inne og ute. Elevene kan 

også delta på faste arrangementer i løpet av året. I skolens ferier har vi aktiviteter og turer.  

Våre kurs og aktiviteter er læringsstøttende og har fokus på orientering, tid, tall, undring, lesing, 

skriving, musikk, dans, fysisk aktivitet og sosial kompetanse 
Lekselesing er lagt til morgenåpning fra kl. 7.30-8.00 da dette er den roligste tiden på dagen. 

Leksehjelp er med lærerne på mandager. Barna leser hver dag i AKS-tiden før måltid. På skolens 

hjemmeside kan du lese mer om AKS sine tilbud. 

 

Torsdager er det CL-fotballskole for påmeldte i gymsalen. Vi  øver fram til Nøklevann cup. 

Oslo Kunst og Musikkskole avslutter billedkunstkurset torsdag 1.juni. 

Badekursene for 3. trinn er nå avsluttet. Koret har avslutningskonsert  1.juni, 

Alt av tøy og sko må tas med hjem i løpet av juni. Husk at alt må bort før ferien. 

Siste skoledag  er torsdag 22.juni. Vi har heldagsåpent t.o.m. torsdag 30.juni, i juli er AKS stengt. 

Program for ferieklubb er delt ut som ranselpost og på mail der alle har fått meldt seg på. 

Første skoledag er 21. august 2017. 

 

Vi ønsker alle en fin sommer, og gleder oss til å møte dere som 4.klassinger i august. 
 

AKS 


