
 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 14.00 Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 12.30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ulike aktiviteter 

inne og ute 

 
 

På grunn av aktivitetstilbudet i dag kan 

barnet ditt befinne seg på et annet sted 

enn sin egen base. Spør personalet ved 

kryssebordet om du ikke finner barnet ditt. 

Utelek 14:00-14:45 Utelek 14:00-14:45 Utelek 14:00-14:45 Utelek 14:00-14:45

  

2A: Vi lager Slim! 
 Hva skal til for å lage slim? Vi tester ut!

 
Vi blir kjent med ulike planeter ved 

å lese, tegne og lage planeter.

 
Stafett med bokstaver i gymsalen. Vi 

samler flest mulig bokstaver på kortest tid.

Vi øver på å sy med 

nål og tråd på filt 

 

 Her må vi ut på leting! Finner vi 

ord som begynner på T og R mon 

tro?

 

 

 
 Hva kan vi om 

motsetninger? Vi spiller 

på lag!  

      Vi lager smykker til oss selv 

eller noen vi er glad i  
 

 Her må vi ut på leting! Finner vi ord 

som begynner på A og M mon tro?

 Vi maler de siste 

planeten før vi 

henger de opp

 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

Baseleder: Marthe Haug 
 

Mars: Denne måneden skal vi endelig lage slim! Barna har snakket om dette lenge og hopper nok i taket når de ser ukeplanen. Vi skal også ha aktiviteter 
knyttet til forskning og kroppen. Vi skal bli kjent med hvordan vi ser ut utvendig og hva som egentlig er inni oss. Vi skal se nærmere på hva vi bør spise for å 
holde kroppen frisk og hvorfor det er viktig å være i aktivitet. Vi fortsetter med «sygruppa» der barna lærer å sy med nål og tråd på filt. Her kreves det full 
konsentrasjon. Solsystemet vårt er straks ferdig og henger på kreativt verksted - hvis dere vil se. Hip-hop, skolebiblioteket og ordjakten blir 
faste aktiviteter på ukeplanen denne måneden. Et viktig mål som vi fortetter med er hvordan vi kan inkludere hverandre i lek. 
På aktivitetsskolen skal alle ha det bra og derfor jobber vi med dette hver dag – både under spising, utelek og andre aktiviteter.  

 
Gratis kjernetid: 

 15:45 
 

 

Man: Grønnsakssuppe 
Tir: Brødmat m/pålegg og grønnsaker 

Ons: Kjøleskapsgrøt med eple 
Tor: Chili sin carne 

Fre: matpakke 

 


