
 

 

                                    

Ukeplan for 1.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 

JUNI 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 

Forming, spill 

Kl.13.40 

Registrering/mat 

Forming, spill 

og tegning 

Kl. 13.40 

Registrering/mat  

Forming, spill 

og tegning 

Kl. 13.40 

Registrering/mat 

Gymsal 

Sjakk  

 

Kl. 13.10 

Registrering/mat 

Film/Lego/spill 

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 
 

Natur, teknikk og miljø er målområde for juni måned i aktivitetsskolen. Gjennom tilrettelagte 

aktiviteter og lek skal barna gis mulighet for undring, refleksjoner og utforskning av ulike fenomener innen 

natur og teknikk. Barna får også tilbud om læringsstøttende spill som støtter opp om grunnleggende 

ferdigheter i regning, lesing, skriving og muntlighet. 

Sjakk-kurs avsluttes 7. juni. Innebandy, dans og turn: Tunet og Høyenhall gymnastikkforening skal 

kontaktes direkte.  

 

    Fredag 22.juni: Nøklevanncup 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. Jentene som 
nå går i 4., vant gjeveste pokalen ved cupen i fjor! 

Tirsdag 26.juni Tangen dyrepark, Stange i Hedmark. Bussene henter oss kl. 8.30. Husk 

å ta med rikelig med mat og vann da det ikke er drikkevann i dyreparken. Bussturen 

tar ca 1 time, og vi ser film underveis. Tilbake ca kl. 16.00.  

  
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 mnd.      

 
Siste skoledag  er torsdag 21. juni. Første skoledag er 20. august 2018.Vi har heldagsåpent t.o.m. fredag 29.juni og 

stengt hele juli. AKS starter opp igjen onsdag 1. august. Program for ferieklubb er delt ut som ranselpost. Svarfrist 

torsdag 7.juni!  

Alt av tøy og sko må tas med hjem 21.juni. Alle får nye garderobeplasser nede ved 

klasserommene når de starter opp etter sommeren.  

Vi ønsker alle en fin sommer!  
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