
 

 

 

September,  4.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 

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 

Fra kl. 13.40 
Registrering 

og mat 

Fra kl.14.50  
Registrering 

og mat 

Leksehjelp  
Registrering  

og mat  

Fra kl. 13.40 
Registrering 

og mat 

Fra kl. 13.40 
   Registrering 

mat 

akttiviteter akttiviteter  
Div kurs 

akttiviteter  
Div kurs 

Akttiviteter 
Div kurs 

Akttiviteter 
 

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 og Hein 
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.  

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

 

Baselederene, Sonja og Anneki, samarbeider med lærerene på 1.-4. trinn, og blir  enig om 

hvilke område AKS kan støtte opp om ang.skolens arbeid. I september samarbeides det om 

mat og helse, og da er det viktig å huske  forkle og strikk til langt hår. 

 

Kurs i aktivitetsskolen  
Kodekurs for 4. trinn – Organisert av Utdanningsetaten, tilbud for 4. trinn i Osloskolen. 
Nærmere info kommer. 
Sjakkurs på torsdager: Oppstart 31.august. 

Bordtennis i Fokushallen tirsdager: Oppstart 5.september. 

Turn, dans i Høyenhallen tirsdager: Påmelding direkte til Høyenhall Gymnastikkforening. 

Tunet Innebandy: På torsdager. 

Høyenhall skolekor har øvelser på torsdager kl 15.00-16.00 for 2. 4.trinn i  skolens aula.  
Onsdager lager en gruppe mat. Lære om sammenhengen mellom mat og helse.  
Bibliotek på torsdager der barna kan gjøre leselekser 
 

Bowling tur for 4. trinn 
Fredag 22. september drar 4.trinn til byen på  bowling rett etter skolen og er tilbake på AKS 
kl. 16.30. Detaljert info med påmelding kommer. 
 
Endringer på faste avtaler ang. henting o.l. kan gis på 22 75 71 80 mellom kl. 9.00 –13.00. 
Mellom kl. 14.00 - 16.00 kan vi også nåes på tlf. 22 75 71 84.  Mail leses mellom kl. 9.00 og 
13.00 : aks.hoyenhall@osloskolen.no 
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