
 

 

 

Desember 2017,  4.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07.30-08.30 
Reg. og lek 

07.30-08.30 
Lekselesing i 1C 

utelek 

07.30-08.30 
Reg. gymsal  

07.30-08.30 
Reg. og lek 

07.30-08.30 
Reg. og lek 

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 

Aktiviteter 
Yoga 

aktiviteter  
 

aktiviteter  
 

Billedkunstkurs 
14.10-15.00 

Kor 15.00 – 16.00 

Aktiviteter 
 

Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt 

Kl 16.20 
Ryddetid 

Kl 16.20 
Ryddetid 

Kl 16.20 
Ryddetid 

Kl 16.20 
Ryddetid 

Kl 16.20 
Ryddetid 

             På 4. trinn jobber Ellen Synnøve og Hein. Ellen Johanne er ekstrahjelp 

Målområde; Kunst, kultur og kreativitet. 
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å 

utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk..  

 

Yoga for 4.trinn fortsetter ut året, mandager fra kl. 14.10 til kl. 14.50. Nytt kurs 2018. 

Billedkunstkurs, siste gang 14.des. Torsdager fra kl. 14.10 til kl. 15.00, og kl.15.til 15.50. 

Sjakkurs; Siste gang 7.desember, nye kurs i januar. 
Kodekurs for 4. trinn – Organisert av Utdanningsetaten, tilbud for 4. trinn i Osloskolen. 
Kursene begynner i  uke 3 2018 og er på mandager og torsdager. Noen ledige plasser på 
mandag, og mye ledig torsdag. For påmelding: Gå til skolens nettside og logg på 
Skoleplattform Oslo. Klikk på Koding under verktøy på skolen hjemmeside for å komme inn 
til påmelding. For mer info gå inn på skolens hjemmeside.  
Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Elvene som deltar på kodekurset får et 
eget kurshefte og en brukerkonto på https://scratch.mit.edu/. Hefte kan også være et fint 
oppslagsverk for de som ønsker å programmere nye ting etter at kurset er gjennomført. 
Læringsstøttende aktivitet i desember har fokus på mattematikk. 
 

I romjulen har AKS heldagsåpent fredag 22.desmber, samt 27., 28. og 29. desember. 

Julebrev er sendt ut på mail og som ranselpost. Husk svarfristen 7.desember. 
 

Det er ikke tillatt med mobil/smartklokke i  undervisningstiden og i tiden barna er på AKS.  
Alle barn må ha innesko. Sjekk at barnet ditt har sko som passer og er navnet. 

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 nåes på tlf. 22 75 71 84, i base 2 ved servicebordet.   

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

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

1 mnd. oppsigelse. Se skolens hjemmeside. 

Vi ønsker alle en fin førjulstur! 

https://scratch.mit.edu/
mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

