
    

 

 

Månedsplan for 4. trinn – Aktivitetsskolen Høyenhall Mai 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 
Utelek til kl 14.15. 
Reg. måltid 

Kl. 14.55 
Reg. måltid 
 

Kl. 13.45 
Reg.måltid,utelek 
Ballspill. 

Kl. 13.45 
Reg.måltid 
Utelek til kl 15. 

Kl. 13.45 
Reg.  måltid 
Utelek til kl 15. 

Forming, 
lego,tegning 
og skolerelaterte 
pc-spill/spill  

BALL-LEK I 
SKOLEGÅRDEN 
15.15-15.50 

KODEKURS  
15.00-16.15 
I allrommet base 
2. 

Fotballteknikk-kurs  
KOR 15.-16. 
BILLEDKUNSTKURS 
14.30-15.30 
SJAKK 15.05 

GLEE Kl.14.15-15.30  

I aulaen og 
musikkrommet 

16.00 INNEBANDY  Kl. 16.00 TURN  BIBLIOTEK 15-16  

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; Natur, teknikk, miljø 

Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal barna gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning 

av ulike fenomener innen natur og teknikk samt utøve en økt miljøbevissthet. Barna får nå plante frø, 

stiklingene får de med seg hjem. Hvem får Høyenhalls høyeste solsikke i år? 

Aktivitetsskolen har hver uke læringstøttende aktiviteter som bygger videre på klassens mål. 

 

Glee gruppa har nå spilt inn CD. Alle har fått tilbud om å kjøpe denne, som er ferdig 
til utlevering i slutten av mai. 
 

Sjakk-tilbudet fortsetter ut mai måned, bordtennisgruppa hadde siste trening 26.april denne våren. 
 

Fokus på god oppførsel. 

Høyenhall skole har ekstra fokus på god oppførsel. Alle voksne på skolen vil følge opp at elevene har god 

språkbruk, at de går og står pent i ganger og fellesarealer og at de går på toalettet i friminuttene. Vi ber om at 

dere hjemme snakker med elevene om de samme tingene. Målet er at elevene skal oppleve et enda bedre 

skolemiljø preget av ro, trygghet og orden.  

Barn skal ikke bruke mobil i AKS-tiden. 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 i AKS er fra kl 9.00 til 13.00 på  22 75 71 80. 

 

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. 

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

