
 

 

                                
Ukeplan for 1.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall         MAI 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 

Lesestund 

Kl.13.45 
Registrering/mat 

Lesestund 

      Kl. 13.45     
Leksetilbud 
13.15-13.45 
Registrering/mat 

Kl. 13.45 
Registrering/mat 

Lesestund 

Kl. 13.45 
Registrering/mat  

Lesestund 
Film. Lego/spill 

Turdag i 
nærmiljøet           
kl 14.15 til 15.15 

Korps for påmeldte 
kl. 16.10  
Dans kl. 16.15, 
siste gang  9. mai 

nnebandy kl.16 i 
Høyenhallen 

Lego og spill. 
Sjakk for påmeldte 
kl 14.05 - 15.00 

KL. 14.00-14.30 
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 

                                                                                         På 1.trinn jobber Anita, Kornelia, Tine og Sonja 
 

Målområdei mai: Natur, teknikk og miljø                                  
 

Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal barna gis mulighet for undring,refleksjoner og  utforskning  av ulike 

fenomener  innen natur og teknikk  samt utøve en økt miljøbevissthet.                                                                                    

Nå fremover vil barna plante frø, stiklingene får de med seg hjem. Hvem får Høyenhall`s høyeste solsikke i år?  

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

bibliotek besøkes med små grupper som får øve på lesing. Barna får også lese når de er ferdig med måltidet i AKS.  

 

Program for AKS i skolens ferie; uke 25/26, 31, 32 og 33 deles ut uke 19. Vi ber alle om å levere svarslipp. 

SVARFRIST mandag 22.MAI. 

Garderobe: Vi ønsker våren velkommen, rydd barnas garderobeplass for vintertøy. Alt av barnas eiendeler må navnes, 

da er det lettere  for oss å hjelpe barna og holde orden. Viktig at alle har innesko og det er også viktig at barna har med 

navnet drikkeflaske som vi kan etterfylle med vann. Vi har utelek hver dag, så alle må huske klær etter værforholdene. 

 Hvis det er endring på faste beskjeder kan dette sendes på mail,:aks.hoyenhall@osloskolen.no før kl. 12.00. For at vi 
skal ha kontroll på barna og vite hvor de er til en hver tid, må alle beskjeder gå via AKS.                                                      
Telefontid er fra kl 9.00 til 13.00 på  22 75 71 80. 
 
Skolefri  fredag 26.mai. AKS har heldagsåpent denne dagen, så vi ber alle levere svarslipp da vi setter opp bemanning 
etter antall påmeldte barn. 
 
-------------------------------------------------Svarslipp leveres senest fredag 12. mai 2017------------------------------------ 
 
Barnets navn:……………………………………………………………………        Klasse…………… 

Kryss av:   KOMMER: ……     FRI: …… 

 

 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

