
    

 

Plan for 1. trinn – Aktivitetsskolen Høyenhall 

  
Februar 2018 (med forbehold om endringer) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 
07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 
07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 
07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 
07.30-08.30 

Tegne, lego, lese 

Kl. 13.40/leksehjelp 
  Registrering  / mat,  

Skiskole, siste 
kursdag 12. februar 

Kl.13.40 
Registrering / mat,  

Bordtennis  
Gr. 1: kl. 14.15 -15 
 gr. 2: kl. 15 -15.45 

Kl. 13.40 
Registrering/mat 

 

Kl. 13.40 
Registrering/ mat,  
Sjakk Kl. 14.15-15 

Billedkunstkurs 
Gr.1:14.10 – 15.00 
Gr. 2: 15  - 15.50 

Kl. 13.10 
Registrering/ mat 

 Film 
Lego/spill  

Gymsal 
 kl. 14.00-14.45 

Utelek  Utelek  Utelek Utetlek Utelek 

 Kl. 16.15 
Dans 

Kl. 16.00 
Innebandy 

  

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 1. trinn jobber Elsa, Neelam, Sonja,Amund, Daniel 
 

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. I samarbeid med skolen øver vi på ukens mål.                                      
 

Mål som alltid gjelder: Holde orden i garderoben. 

Adferdsmål: Jeg følger klasseregelene. AKS har samme regler som skolen. 

Sosialt mål: Hils pent på hverandre. Ta alle med i leken.                                                                                          
 

Vi har daglig aktiviteter som brettspill, kortspill, sjakk og perling som er en god trening i mattekunnskaper             

Vinterferie i uke 8. Program med påmelding er delt ut som ranselpost og er i tillegg sendt på mail.  
Svarer dere på mail trenger dere ikke å levere svarslipp, og motsatt. Viktig at alle svarer innen fristen      
6. februar slik at vi får bemannet etter antall påmeldte barn 
 
Barn skal ikke bruke mobil i AKS-tiden. Hvis det er endring på faste beskjeder kan dette gis på mail,: 
aks.hoyenhall@osloskolen.no før kl. 13.00 hver dag. Mail leses mellom kl. 9.00 – 13.00. 
Endring/ oppsigelse av plass må leveres elektronisk til AKS innen den 1. i hver måned. Det er 1 mnd. 
oppsigelse. Se skolens hjemmeside. 
 
Mange er flinke til å merke tøy . Vi hjelper gjerne til med at navnet tøy blir hengt på riktig plass. 
Sjekk at barna har innesko som passer. Dette er viktig nå med vinter og vått, kaldt vær.   
 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

