
Aktivitetsplan for 4.trinn på Aks                   Uke 23 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vi starter 14:30 Vi starter  13.15        Vi starter 14.30 Vi starter 14.00 Vi starter 13.15  

 «Glupingen» 

 
 

Vi jobber i 

låneboden 

 

Leksetid 

15:00-15:30 

15:20 

  

 

 

Vi øver og øver 

😉 

Vi øver og øver.. 

14:00-16:00 

 

Vi jobber i 

låneboden. 

15:30 

Tema: sommer 

Kunst kultur og 

kreativitet 

Frilek  

 

SPA DAG 

m/ massasje/ 

og yoga! 

 

Biblioteket m/ 

brettspill 

14:30-15:30 

15:30 

Tema: sommer 

Kunst kultur 

og kreativitet 

 

15.00-15.30  

Musikk / vi øver 

og øver…. 

15:30 

Kunst kultur og 

kreativitet.  

Tema:sommer 

 

 

Musikk/ Dans og 

Drama 

 Da er det til for 

Sommer avslutning 

for 4.trinn. 

Vi viser Showet vår 

for 1-2 og 3.trinn. 

Etter det forbereder 

vi oss til 

ettermiddagen hvor 

vi da skal ha Show 

kl.18.00 for 

assistenter som har 

jobbet hos oss, 

foreldre, søsken og 

besteforeldre 

Så tilbringer vi natta 

sammen på Aks. 

 

Kontakt info: M: 4.klassebasen 415 93 201. E-post: Marianne: masoa020@osloskolen.no   

Beskjeder Vi øver mot showet vårt den 15 juni.. 

Elevene gleder seg masse og jobber hver dag med replikker. danser osv. 

Dere kan sende beskjeder i meldingsboken, på SMS eller på mail til baselederne. Senest kl. 13.00  

Det er mulig for 4.trinn å gå på biblioteket onsdager, torsdager og fredager fra 8.00-8.30 om morgenen.  
Glupingen

 
 

Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena.  
Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. 
 Lesing og regning skal øke elevens språk og regneferdigheter. 

Låneboden Nå er LÅNEBODEN åpen og elvene bytter på å stå vakt hver dag.  
Fredager bruker vi til øving i Aulaen  
Jeg håper at dere kan motivere barna deres til å komme på fredager frem til 15.30. 
Showet nærmer seg og vi trenger å øve inn replikker osv. 

Ved endring av 

oppholdstid eller 

oppsigelse av plass. 

Ved endring eller oppsigelse av plass skal det sendes e-post til:  ekeberg@ude.oslo.kommune.no 

innen den 1. i hver måned. 

Mobilbruk Det er ikke lov å bruke sin egen mobil og smartklokker på skolen og Aks, de skal ligge avslått og i sekken. 
Opphold på Aks i 

feriene 
Det har blitt operert med benevnelsene hel- og halvplass, men disse er ikke helt rette. En hel plass betyr at 

man kan bruke AKS alle de timer det er åpent. En 12-timersplass kan også kalles en deltidsplass, hvor man 

altså kan benytte seg av AKS 12 timer pr uke, dette gjelder også i feriene. 
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