
 
 

 
 

 

 

Aktivitetsskolen uke 51 – Base 3 

Sosialt mål #1: Jeg rekker opp hånden når jeg vil si noe, og venter på å få ordet. 

Sosialt mål #2: Jeg bidrar til et hyggelig fellesskap på AKS. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

14.00-14.30 
Spising i 
klasserommet 

14.00-14.30 
Spising i 
klasserommet 

13.00-13.30 
Grøt m/saft 
på torget 

12.00-12.30 
Spising i 
klasserommet 

Juleferie -

Heldagsåpent 

for påmeldte 

 

 

 

 

14.30-15.00 
Frilek, stikkball og 
fotball ute  

 

 
 

14.30-15.00 
Frilek, stikkball og 
fotball ute 
 

 

13.30-15.00 
Tur i nærområdet! 

 

 

 
 

 
 

12.30-15.00 
Frilek, stikkball og 
fotball ute 

15.00-16.00 
Frilek ute 
 

Frilek inne 
  -Tegne og perle 
  -Bygge og spille 
  -Bordtennis 
  -Dans 

Kurs 

  -Kunst (vi lager  
   julekuler!) 
 

 
 

 
 

 
 

 

15.00-15.45  
Frilek ute 
 

Frilek inne 
  -Tegne og perle 
  -Bygge og spille 
  -Sjakk 
  -Dans 

Kurs 
  -Gitaristene  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

15.00-16.00 
 

Frilek ute 
 

Frilek inne 
  -Tegne og perle 
  -Bygge og spille 
  -Lag  
   julekort,  
   julehjerte,     
   julelenke  
   og  
   juledikt! 
 

Kurs 

  -Biblioteket 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

15.00-16.00 
Frilek ute 
Frilek inne  
  -Tegne og perle 
  -Bygge og spille 
  -Bingo 
  -Bordtennis 
 

Kurs 
  -Masterchefene avlyst 

16.00-16.30 
Leksehjelp på 
torget & frilek ute 

15.45-16.45 
Frilek ute og 
servering av 
gløgg og AKS-lagde 
pepperkaker til store 
og små på torget! 

16.00-16.30 
Leksehjelp på 
torget & frilek ute 

16.00-16.30 
Leksehjelp på 
torget & frilek ute 

16.30-16.45 
AKS på torget 

16.30-16.45 
AKS på torget 

16.30-16.45 
AKS på torget 

     

Viktig informasjon fra AKS 

 Dagsbeskjeder til AKS skal fortsatt sendes på SMS til basetelefon 904 11 204 den dagen det gjelder 

innen klokken 12:00. Ved akutte hentebeskjeder etter klokken 12:00 kontakt AKS-resepsjon på telefon  

903 69 992, MEN: det er i perioder mye trafikk i resepsjonen, så beregn noe ventetid og en eventuell 

forsinket videreformidling av beskjeder. Annen informasjon, som endring av henterutiner eller beskjeder 

som går over en lenger periode (mer enn én dag), sendes på e-post til: malin.jessen@osloskolen.no 

 Ny kurskatalog med svarfrist onsdag 19. desember er ute! Svarslipp signeres av foresatte og leveres i 

resepsjon eller til en voksen som jobber på basen. 

mailto:malin.jessen@osloskolen.no

