
 

Denne sommeren skal nye førsteklassinger fordype seg i tre av målområdene i 

rammeplanen til Aktivitetsskolen.  

• Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

• Kunst, kultur og kreativitet  

• Fysisk aktivitet 

 

 

I rammeplanen står det at "elevene i AKS skal tilbys et bredt tilbud av kulturaktiviteter, 

friluftsliv, fysisk aktivitet og andre tiltak som bidrar til faglig, sosial og fysisk utvikling." 

Beskjeder: 

• Husk to matpakker i sekken hver dag + drikkeflaske 

• HUSKELISTE, dette skal ligge på plassen til elevene: 

o Solkrem 

o Skiftetøy 

o Regntøy og gummistøvler 

o Innesko 

Uke 31 

Mandag 1.aug Tirsdag 2.aug Onsdag 3.aug Torsdag 4.aug Fredag 5.aug 

Bli kjent-dag: 

Første dag på 

aktivitetsskolen og 

ny skole bruker vi 

på å bli bedre kjent 

med hverandre og 

skolebygget. Vi 

lager navneskilt til 

garderobeplassen.  

Gym-dag: 

Vi tar med oss 

elevene til 

gymsalen. Her har 

vi forskjellige 

aktiviteter som 

innebandy, 

hjørnefotball og 

turn. 

Kreativt 

verksted: 

Her kan elevene 

velge mellom å 

tegne, lage 

perlebilder eller 

smykker. Eller du 

kan leke ute i 

skolegården.  

 

Vi lager 

veggmaleri: 

Alle elever får 

utlevert hvert sitt 

lerret. Vi arbeider 

med primær- og 

sekundærfarger.  

 

Tur til 

Frognerparken: 

Elevene skal på sin 

første tur med 

aktivitetsskolen. Vi 

går til vakre 

Frognerparken. Før 

vi går blir det regler 

om hvordan vi 

transporterer oss 

langs veien. Vi lager 

insektshotell.  

Uke 32 
Mandag 8.aug Tirsdag 9.aug Onsdag 10.aug Torsdag 11.aug Fredag 12.aug 

Bli kjent-dag 2: 

Første dag på 

aktivitetsskolen og 

ny skole bruker vi 

på å bli bedre kjent 

med hverandre og 

skolebygget. Vi 

lager navneskilt til 

garderobeplassen. 

Gym-dag: 

Vi tar med oss 

elevene til 

gymsalen. Her har 

vi forskjellige 

aktiviteter som 

innebandy, 

hjørnefotball og 

turn. 

Puslespill: 

Elevene får utdelt 

hver sin 

puslespillmal på 

hvitt papir. Vi 

tegner et motiv, 

laminerer, klipper 

ut og pusler 

hverandres 

puslespill.  

 

Tur til 

Frognerparken: 

Elevene skal på sin 

andre tur med 

aktivitetsskolen. Vi 

går til vakre 

Frognerparken. Før 

vi går blir det regler 

om hvordan vi 

transporterer oss 

langs veien. Vi lager 

insektshotell. 

Kreativt verksted: 

Her kan elevene 

velge mellom å 

tegne, lage 

perlebilder eller 

smykker. Eller du kan 

leke ute i 

skolegården. 



UKE 33 

Mandag15.aug Tirsdag 16.aug Onsdag 17.aug Torsdag 18.aug Fredag 19.aug 

Brettspill-dag: 

Vi finner frem 

forskjellige typer 

brettspill og 

kortspill som 

Memo, den 

forvunnede 

diamant, gjett hvem 

og yatzy.  Vi setter 

opp ulike spillebord 

og rullerer.  

Lage bamse av en 

singel sokk: 

Vi lager kosebamse 

av en singelsokk 

som må tas med 

hjemmefra. Denne 

fyller vi med bomull 

og pynter med 

hatter, ører, øyne 

og munn.  

Kreativt 

verksted: 

Her kan elevene 

velge mellom å 

tegne, lage 

perlebilder eller 

smykker. Eller du 

kan leke ute i 

skolegården. 

Planleggingsdag – 

Aktivitetsskolen 

er stengt 

Planleggingsdag – 

Aktivitetsskolen 

er stengt  

Kontakt oss:  

Kryssetelefon - 941 73 454  

Baseleder Jørgen Unneberg - 909 86 822 eller jorgen.unneberg@osloskolen.no 
 

 

 

 

Velkommen til oss i august,  

vi gleder oss til å møte deg! 


