
 

 

 

Februar  3.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07.30-08.30 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Lekselesing i 1C 

07.30-08.30 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Tegne, lego, lese 

Leksehjelp  
Reg., mat 

3A fra kl.14.20 
3B fra kl. 14.10  

Reg., mat 

Reg., mat 3A fra kl. 13.00 
3B fra kl. 13.40 

Reg., mat 

3B fra kl. 13.10 
3A fra kl. 13.40 

   Reg., mat 

Kl 14.15 
Yoga/Bad 
Innebandy 

Kl.14.30 
Bordtennis 

Kl. 14.15 
Utelek 

Fotball/Bad 

Kl. 14.15 
Utelek 

Kor/sjakk 

Kl. 14.15 
Utelek 

 

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 
                                                                          3. tr: Mathias, Bastian og Anita.  Daniel er ekstrahjelper, 

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. 
 

Svømmekursene: Siste gang for mandagskurs er 12. februar og siste onsdag er 7. februar.   

Sjakkurs og bordtenniskurs er godt i gang med god påmelding.    

Innebandy: Påmelding direkte til Tunet. 
Dans/Turn: Påmelding til Høyenhall gymnastikkforening.  
Skolekor: Torsdager kl.14-15.  
Yoga: Mandager i gymsalen. Kl. 14.10 – 14.50 
  
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. 

 

Vinterferie i uke 8. Program med påmelding er delt ut som ranselpost, og sendt på mail. Svarer dere 
på mail trenger dere ikke å levere svarslipp, og motsatt. Det er viktig at alle svarer innen fristen 6. 
februar slik at vi får bemannet etter antall påmeldte barn. 
Utkledningsfest/ Talentiade: 

Vinterferie i uke 8. Program med påmelding blir delt ut som ranselpost og kommer i tillegg på mail.  
Viktig at alle svarer innen fristen 6. februar slik at vi får bemannet etter antall påmeldte barn. 
 
Det er ikke tillatt med mobil/smartklokke i  undervisningstiden og i tiden barna er på AKS.  
Endringer på faste avtaler ang. henting o.l. kan gis på tlf. 22 75 71 80 mellom kl. 9.00–13.00. Mellom 

kl. 14.00-16.00 kan vi også trffes på tlf. 22 75 71 84, base 2 ved innskrivingspermen.   

Mail leses mellom kl. 9.00 og 13.00 : aks.hoyenhall@osloskolen.no.   

Alle barn må ha innesko. Sjekk at barnet ditt har sko som passer og er navnet. 

Endring / oppsigelse av plass må leveres elektronisk til  AKS innen den 1. i mnd. Det er 1 mnd. 

oppsigelse. Se skolens hjemmeside. 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

