
 

AKTIVITETSSKOLEN UKE 42 – BASE 2 
 

Sosiale mål: Jeg sier ja når andre spør om å være med i leken 
Faglige mål: Gjennom tilpassede matteleker blir vi bedre kjent med subtraksjon 
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

13.30- 14.00 
Spising i 
klasserommet 
Mens vi spiser hører 
vi på lydbok 

13.30- 14.00 
Cafè på Torget 
Blomkålsuppe 
Vi prater rolig og 
hyggelig med 
hverandre rundt 
bordet  

13.00- 13.30 
Spising i klasserommet 
Mens vi spiser hører  
vi på lydbok 

13.30- 14.00 
Spising i 
klasserommet 
Mens vi spiser hører 
vi på lydbok 

13.00- 13.30 
Spising i 
klasserommet 
Mens vi spiser hører  
vi på lydbok 

14.00- 14.30 
Frilek ute 
 

 

14.00- 14.30 
Frilek ute 
 

 

13.30- 14.00 
Frilek ute 
 

 

14.00- 14.30 
Frilek ute 
 
 

13.30- 14.30 
Utedisco! 
 

 
14.30-15.30 
Kursdag: 
-Allidrett/ m Sagene 
IF (Rugby) 
 
-Bokstavjegerne 

 
Frilek inne 
-Brettspill 
-Tegning 

14.30-15.30 
Kursdag: 
-Origami 

 
 
Frilek inne:  
-Bygging 
-Perling 

14.30-15.30 
Kursdag: 
-Kunst med Pia 
-Ballidrett i gymsalen 
 
Læringstøttende 
aktiviteter: 

 

14.30-16.30 
Kursdag: 
-Sjakk 
-Flettedilla 

 
 
Frilek inne:  
-Dansing 
-Tegning 
-Bygging 

14.30-16.30 
Frilek ute og inne: 
 
Lek i gymsalen 
 
 

 
 
 

15.30- 16.30 
Leksehjelp og 
frilek ute 

15.30- 16.30 
Leksehjelp og 
frilek ute 

15.30- 16.30 
Leksehjelp og 
frilek ute 

16.30- 16.45 
AKS i skolegården/ 
Torget 

16.30- 16.45 
AKS i skolegården/ 
Torget 

16.30- 16.45 
AKS i skolegården/ 
Torget 

16.30- 16.45 
AKS i skolegården/ 
Torget 

16.30- 16.45 
AKS i skolegården/ 
Torget 

Beskjeder fra AKS 

- Baseleder Mo er fremdeles sykemeldt. AKS leder Merete er tilgjengelig for alle Base 2 foreldre i hans fravær   
- Hentetiden er hektisk hos oss på AKS. Mange foreldre ringer mellom kl. 15- 16 for å gi beskjeder om henting.  Vi 

ber dere om at denne type beskjeder sendes til basetelefon (95363951) før kl. 12 den aktuelle dagen. Vi vil gjerne 
bruke tiden med barna fremfor telefonen . Faste avtaler vedr. henting eller andre henvendelser kan sendes på e- 
post til: merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no 

- Som dere kanskje har sett av ukeplanene hører vi nå på lydbok under spising. Noen lydbøker har tilhørende bilder 
som vi viser på skjerm mens vi lytter, mens andre kommer kun med audio.  

 


