
 

Alle er ute når det er fint vær, derfor kan inneaktivitetene utgå og erstattes av utelek. Elevene MÅ være 

kledd etter vær. Husk skiftetøy og solkrem!  

Alle kurslister står på infotavle ved inngangen til 3C. Fint om alle foresatte ser på disse slik at alle er 

oppdatert på når og hvor dere finner barna. 

Ved henting gi beskjed til en voksen fra din base (med gul vest når vi er ute) før du tar med ditt barn. 

Alle beskjeder skal sendes inn skriftlig til baseleder innen klokka 12:00 samme dag på SMS til telefon: 414 

82 395. Ved endringer på faste henterutiner som går over lenger periode må det gis beskjed på e-post til: 

soufian.baaji@osloskolen.no 

Telefonen bemannes hver dag fra 10:30-16:45. 

AKTIVITETSSKOLEN UKE 23 – BASE 3 
Sosialt mål: vi tar alle med i leken, og sier ifra til en voksen hvis noen ikke har det bra 

Faglig mål: Jeg kan to til fem – gangen 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2. pinsedag 
 
AKS er stengt! 
 
 
 
 
 
 

13.30-14.00 
Spising i 
klasserommet 

13.00-13.30 
Spising i 
klasserommet 

13.45-14.15 
Spising i 
klasserommet 

13.30-14.00 
Spising i klasserommet 

14.00-15.00 
Frilek ute 

13.30-15.00 
Frilek ute 

14.15-15.00 
Frilek ute 

14.00-15.00 
Frilek ute 

15.00-16.00 
Læringsstyrt 
aktivitet og 
baseaktiviteter:   

- Quiz 
- Sjakkrom 
- Byggrom 
- Åpent 

malebord 
- Papirfly på 

blink! 
- Gangelek i 

ring 

15.00-16.00 
Kurs 2.-4. trinn 
(eksterne 
kursholdere).  

- Allidrett 
- Kunst 
- Spansk 

 

15.00-16.00 
Læringsstyrt 
aktivitet og 
baseaktiviteter: 

- Quiz 
- Sjakkrom 
- Byggrom 
- Åpent 

malebord 
- Vi lager 

spå! 
- Gangelek 

i ring 

15.00-16.00 
Superfredag! 

- IKT 
- Just Dance 
- WII 
- Nordpolen 

Kino 
- Utelek 
- Gymsal 
- Danserommet 

 

 

16.00-16.30 
Leksehjelp &  

K &H 

16.00-16.30 
Leksehjelp & 

K&H 

16.00-16.30 
Leksehjelp & 

K&H 

16.00-16.30 
Leksehjelp & 

K&H 

16.30-16.45 
AKS på torget 

16.30-16.45 
 AKS på torget  

16.30-16.45 
AKS på torget 

16.30-16.45 
AKS på torget 
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