
 

 

 

 

Desember 2017, 1. trinn.  Aktivitetsskolen Høyenhall 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07.30-08.30 
Registrering. 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 

Lekselesing i 1C 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Registrering. 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Registrering. 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Registrering. 

Tegne, lego, lese 

Kl. 13.40-14.10 
leksehjelp.  

Registrering/ mat 

Fra kl.13.40  
Registrering 
og mat.   . 

kl.13.40  Reg. mat  
Tur i nærmiljøet. 
Tilbake til kl.15.15 

Fra kl. 13.40 
Reg. mat  

Sjakk Siste gang 7.12  
Gymsal. 

Fra kl. 13.10 
   
Registrering/mat 

 

Kl. 15 utetid/ 
div aktiviteter 

Kl.15.15 utetid/ 
div aktiviteter 

Utetid/ 
div aktiviteter 

Ca. 15.30 utetid/ 
div aktiviteter 

Ca. kl. 15 utetid/ 
div aktiviteter 

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 

                                                                    1.trinn: Sonja, Elsa, Amund, Neelam, Linda, Daniel 

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.   

Barna får tilbud om å lage pynt og gaver frem til juleferien. Noe er hemmelig og blir pakket 

inn før det tas med hjem.  
AKS samarbeider med lærerne om felles temaer og prosjekter gjennom året. Vi har hver uke 

læringstøttende aktiviteter som bygger videre på klassens mål. Denne måneden vil vi spille 

mattespill.. Vi har daglig aktiviteter som brettspill, kortspill og sjakk som er god trening i 

mattekunnskaper. Vi øver på ukens bokstav og med tall og regnestykker. 
 

Sosialt mål: Jeg er en god venn.  

Ordensmål: Jeg har god orden på garderobeplassen min. Viktig at alle har innesko! 

 

Fredag 8.desember kommer nissen på besøk. Vi samles i aulaen. 
 

AKS har heldagsåpent fredag 22.desember, samt 27. - 29. i romjulen. Julebrev er sendt ut som 

ranselpost og på mail. Husk svarfrist 7.desember. 
 

Husk å merke alle barnas eiendeler, da er det lettere  for oss å hjelpe til!  Endringer på faste 

avtaler ang. henting o.l. kan gis på 22 75 71 80 mellom kl. 9.00 –13.00. 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. 

Ønsker alle en fin førjulstid. 


