
  

  

  

Mars 2019, 2.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall  

MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

07.30-08.30  
Krysse seg inn  

Tegne, lego, lese  

07.30-08.30  
Lekselesing i 1C 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30  
Krysse seg inn  

Tegne, lego, lese  

07.30-08.30  
Krysse seg inn  

Tegne, lego, lese  

07.30-08.30  
Krysse seg inn  

Tegne, lego, lese  

Leksehjelp   
Reg. og mat 

Fra kl.13.40   
Reg. og mat 

Fra kl. 13.40  
Reg. og mat 

Fra kl. 13.40  
Reg. og mat  

Fra kl. 13.40  
   Registrering mat  

Kl. 15.15    
Utetid/ lek og 
lærstasjoner.  

Kl.14.15-15.15   
Utetid/ lek og 
lærstasjoner  

Kl. 14.15-15.15    
Utetid / lek og 
lærstasjoner  

Kl. 14.15-15.15    
Utetid / lek og 
lærstasjoner  

Kl. 14.15-15.15   
Utetid / lek og 
lærstasjoner  

       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  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   Anneki, Elsa, Bastian, Amund                                                

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet. 
Elevene får mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

Gjennom lekselesing skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Hver morgen er 

det læringsstøttende spill som støtter opp om grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, 

skriving og muntlighet. 
Dans/Turn: Tirsdager, direkte påmelding.  Knøttekorps: Tirsdager kl. 16.15 

Skolekor: Torsdager kl.14-15. Sjakk: Fra kl.15.45-16.30 

Slalåmkurs: Påmeldte barn blir hentet av Furuholmen Friluft. Bussen er tilbake ca 16.30. Foresatte 

henter sekker fra garderoben før 16.30 og møter barna ute. Siste gang er 20.mars. 

Innebandy: Fredager, direkte påmelding.   

Sosialt mål og ordensmål er de samme i AKS som på skolens ukeplan.  
Sjekk at barna har innesko som passer.Vi hjelper gjerne til med at navnet tøy blir hengt på riktig plass. 

 

Barn skal ikke bruke mobil i AKS-tiden. Hvis det er endring på faste beskjeder kan dette gis på mail: 

aks.hoyenhall@osloskolen.no før kl.13.00 som leses mellom 9.00 13.00. Telefontid er også 9.00-13.00 

 

Oppsigelse av plass: Oppsigelse må leveres elektronisk til AKS innen den 1. i hver måned.  

Det er 1 mnd. oppsigelse. Se skolens hjemmeside. 

 

Endring av plass: I henhold til nye vedtekter, er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to 

ganger i året; 1.januar og 1.august. 

 

 

Brev om kveldsskole torsdag 4.04, 2019 fra kl.16.30 -19.15, er sendt ut fra skolen til alle foresatte. 

AKS er åpen på dagtid og arrangerer turer i nærmiljøet.  

 

Skolens påskeferie er fra 15.04 til 22.04. AKS sender ut program for 15.04 -17.04 i slutten av mars.  

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

