
 

Uke 31 

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

Frognerparken: 

2.-4.trinn -Første 

dag etter ferien 

drar vi på tur i 

nærområde. I 

parken leker vi på 

tvers av trinnene.  

Aktivitetsdag -

Våtmarkssenteret:  

2.trinn - Elevene blir 

kjent med lydene av 

noen av de vanligste 

fuglene, og lærer for 

eksempel at hver 

fugleart har sitt eget 

språk. 

 

Geitmyra:  

3. og 4.trinn - 

Sommerepler, 

grønnsaker og fisk på 

grillen, plukke sin 

egen salat, 

meitemarkteater, 

trillebårtaxi og 

insektsjakt er 

beskrivende for det 

som skal skje denne 

dagen. 

Parkour:   

2.trinn tar t-banen til 

Furuset hvor de leker 

i apparatene i parken 

der. 

 

Ekeberg:  

3. og 4.trinn -I løpet 

av de to siste dagene 

har vi blitt kjent med 

et lag som 

overnatter på skolen 

i forbindelse med 

Norway-cup. Vi lager 

plakater og heia-rop 

og stiller på sletta 

som heiagjeng.  

 

Aktivitetsdag -

Furuset 

tennis/Alna 

Ridesenter:  

2.-4.trinn -Vi drar 

til Furuset 

tennissenter og 

Alna ridesenter, og 

blir fulgt av 

instruktøre mellom 

stedene etter halv 

dag. Alle får 

vannflaske og t-

skjorte, og det vil 

bli servert frukt i 

pausene. Elevene 

må ha med egen 

matpakke. 

Friidrettsdag:  

Denne dagen skal vi 

til Frognerparken for 

å teste ut forskjellige 

friidrettsøvelser, 

som kast, 

hundremeter, hopp 

og staffet. 

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

Vi drar til 

slottsparken 

2.-4.trinn – Vi 

studerer nærmere 

hva som befinner 

seg ved og rundt 

slottet; kunst, 

natur, Karl Johan, 

Grotten, gardister 

og andre 

spennende 

gjenstander.  

Gressholmen:  

2.-4 – Vi tar turen 

over fjorden og lærer 

mer om blant annet 

historien til Norges 

første hovedflyplass! 

Kreativt verksted: 

2.trinn - Her kan 

elevene velge mellom 

å tegne, lage 

perlebilder eller 

smykker. Eller leke 

ute i skolegården.  

Sommerverksted – 

Ekebergparken: 

3.-4.trinn -Oslo 

kommunes 

kunstsamling 

inviterer til gratis 

sommerverksted i 

Ekebergparken med 

kunstner Helene 

Duckert. 

 

 

 

Sykkelløype: 

2.-4.trinn- Denne 

dagen kan elevene 

ta med sykkel og 

sykkelhjelm. Vi 

lager en 

sykkelløype, 

mekker og vasker 

sykkelen. Vi har 

noen ekstra sykler 

til de som ikke har.  

Gymdag: 

2-4.trinn - Vi tar med 

oss elevene til 

gymsalen. Her har vi 

forskjellige 

aktiviteter som 

innebandy, 

hjørnefotball og turn. 



UKE 33 

Man 15.aug Tirsdag 16.aug Onsdag 17.aug Torsdag 18.aug Fredag 19.aug 

Akerselva:  

2.-4.trinn – 

Elvelangs  

Vi studerer livet 

langs elven. Vi tar 

bilder av 

spennende 

plasser for å vise 

frem elven.  

Aktivitetsdag -

Frognersetra: 

2.-3.trinn -Morsom 

og fin dag med 

aktivitetene som 

kanopadling, fisking, 

og leik. Vi lager 

stasjoner, så alle 

elevene får 

gjennomført alle 

aktivitetene. 

 

Hovedøya 

4.trinn- Vi drar på 

utflukt til Hovedøyen 

hvor vi leker i skogen 

og på stranden 

Brettspilldag:  

2.-4.trinn - Vi finner 

frem forskjellige 

typer brettspill og 

kortspill som Memo, 

den forvunnede 

diamant, gjett hvem 

og yatzy.  Vi setter 

opp ulike spillebord 

og rullerer.   

 

  

Planleggingsdag 

– 

Aktivitetsskolen 

er stengt 

Planleggingsdag – 

Aktivitetsskolen 

er stengt  

Kontakt oss:  

Kryssetelefon 1. og 2. trinn- 941 73 454  

Baseleder 1. og 2.trinn: Jørgen Unneberg - 909 86 822 eller 

jorgen.unneberg@osloskolen.no 

 

Kryssetelefon 3 og 4.trinn - 909 57 897 

Baseleder 3. og 4.trinn: Eli Randi Henjum 90 92 13 84 eller  

eli.henjum@osloskolen.no  

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 

o Sykkel og sykkelhjelm torsdag 11.august 

 
 

 

 

Velkommen til oss i august,  

vi gleder oss til å møte deg! 
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