
 

 

 

 

  1.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall,  desember 2016. (Med forbehold om endringer.) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 
Tur til  

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 

kl. 13.45 
Registrering 
og måltid 

Kl. 13.45 
Registrering 
og måltid  

kl. 13.15 
 Reg. Leksehjelp/ 
utelek.  

kl. 13.45 
Registrering og måltid 

kl. 13.30 
Registrering 
Måltid. Film 

Lego, spill, tegne, 
forming 
 
Kl. 15.15 Utelek  

kl.14.15-15 
Knøttekorps  
Bordtennis. 
Lego, spill, tegning 
Kl. 15.15 Utelek 
kl. 16.00  Dans 

Kl. 14.15 Måltid  
Bibliotek/innelek 
etter mat. 
 
 

Kl. 14.15- Sjakk. 
Kl.14.00 og kl.15.00: 
Billedkunst-kurs 2 gr. 
Lego, spill, tegning. 
Kl. 15.00 Utetlek 

Gymsal 
Kl. 14.30-15.30 
 
 
Utelek 

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 

 
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.   

Vi har mange fine ting vi skal lage sammen med barna nå fremover. Barna får tilbud om å lage pynt og gaver 

frem til juleferien. Noe er hemmelig og blir pakket inn før det tas med hjem. Barna får også tilbud om å bake litt 

julekaker og de får lære om juletradisjoner.Noen har allerede begynnt å lage snømenn ved å lage dusker av 

ulltråd, med øyne og lue.Vi skal også dekorere lys, krus og "telysglass". Så skal vi bake, serinakaker og 

pepperkaker.Alle som vil kan lage julekort, juletrepynt og gavelapper. 

 

Vi har daglig aktiviteter som brettspill, kortspill, sjakk som er en god trening i mattekunnskaper.   

Noen ganger er vi på biblioteket. Her er det godt å sitte i fred og ro for å lese.   

 

Følgende kurs avsluttes før jul: Bordtennis 29.november, dans 6.desember, sjakk 15.desember. 

Billedkunst-kurset torsdag 15., med utstilling av det barna har laget. Nye kurs kommer på nyåret.  

I samarbeid med skolen øver vi på ukens mål; Sosialt mål og ordensmål.  

Skole og AKS har samme regler.  

 

Fredag 16. desember er det siste fredag før juleferien med servering av julegrøt og julekaker. 

 

Hilsen Anita, Leila,Tine og Sonja 

 

Har du spørsmål: Telefontid kl. 9.00 – 13.00 telefon 22 75 71 80 eller mail: 

Wenche.Brekke@ude.oslo.kommune.no, Sonja.Molnes@ude.oslo.kommune.no, 

Anne.Hultin@ude.oslo.kommune.no                                                                               
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