
 

 

                                                   
Ukeplan for 1.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall      MAI 2018 (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. 
Leksetilbud. 

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. 13.40 
Leksetilbud 

13.40 -14.10 
Registrering/mat 

Kl.13.40 
Registrering/mat 

Lesestund 

Kl. 13.40 
Registrering/mat 
Tur i nærmiljøet           
kl 14.15 til 15.15 

Kl. 13.40 
Registrering/mat 

 

Kl. 13.10 
Registrering/mat 
Film. Lego/spill 

 Dans kl. 16.00, 
siste gang  15. mai 

Innebandy kl.16 Sjakk for påmeldte 
kl 14.15 - 15.00 

Gym 15.00 -15.45 

KL. 14.00-14.30 
Tur til  biblioteket 

 

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 

         

Målområde i 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 Høyenhalls 

høyeste solsikke i år? Det vil også bli fine turer til skolehagen, der det blir ryddet og gjordt klart til gjødling 

og såing. Der er det også sandkasse med leker. Det er daglig aktiviteter som brettspill, kortspill, sjakk og 

perling som er god trening for telling og regning. Små grupper besøker skolens bibliotek. AKS er med på 

skolens leksehjelp på mandager og leser med barna.  

Endring på faste beskjeder gis på mail: aks.hoyenhall@osloskolen.no før kl. 13.00 hver dag.. Det er også 

mulig å ringe inn beskjeder på tlf. 22757180 på samme tidspunkt. Oppsigelse/endring av plass i AKS,  

se skolens hjemmeside. 1 måneds oppsigelse fra den 1. i måneden.  

 

Ifølge skolens reglement skal alle sykler låses i sykkelstativet ved hovedinngangen. 

Vi ønsker våren velkommen, rydd barnas garderobeplass for vintertøy 

Takk til alle som har svart på brukerundersøkelsen. 

 

Nøklevanncup fredag 22. for aktivitetskolene i bydelen. Barna 

trener fotball fram til cupen. Alle som vil kan spille, vi andre er med 

og heier på lagene fra Høyenhall.   
 

På side 2 ber vi dere svare på hvem som skal benytte AKS fredag 11.mai, og hvilke dager/uker som skal 

benyttes i skolens ferie. 
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Skolefri fredag 11.mai. AKS har heldagsåpent. Vi ber alle levere svarslipp da vi 
setter opp bemanning etter antall påmeldte barn.  
 
 

-------------------------------------Svarslipp leveres senest fredag 4. mai 2018 ------------------------------------------------- 
 

Barnets navn:……………………………………………………………………………… Klasse……………………………………………. 

Kryss av:   KOMMER: ……………….     FRI: ……………………… 

 

Svarslippene kan også sendes på mail: aks.hoyenhall@osloskolen.no  

 

Program for AKS i skolens ferie, uke 26, 31, 32 og 33, deles ut i slutten av mai. Vi ber alle 

levere svarslipp da vi setter opp bemanning etter antall påmeldte barn. De som har 

deltidsplass må benytte sine 12 timer fordelt på 2 dager pr. uke i skolens ferier. Det gis ikke 

anledning til å kjøpe ekstra dager i skolens ferier.    

 

Uke 25      Fredag 22. juni Nøklevanncup på Nøklevann skole for 1. – 4. på AKS Høyenhall 

 Vi reiser til Nøklevann skole og er med på årets 
fotballcup. AKS Høyenhall  deltok med 3 lag i 2017. Her 
konkurrete vi med 7 skoler fra bydelen om beste 
plassering i cupen. Stor var gleden da jentene kunne 
reise hjem med 1. premien.  

Kommer     Kommer ikke 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 26      

Uke 31 ------------- ------------    

Uke 32      

Uke 33      

 

 
 

Svarslippene kan også sendes på mail: aks.hoyenhall@osloskolen.no  
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