
 

       

Aktivitetsskolen 

Furuset 

Læringsstøttende aktiviteter 
Stor base 

 

Månedsplan: Mai 
 

Stor base: 3-4 trinn  

Læringsmål: Jobbe bevist med å legge til rette 

for læringsstøttene aktiviteter som forbedrer grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og regning i samhold med skolens 
lærerplan 

Sosialt mål: Jeg tar hensyn når jeg ser 
hvordan andre har det  
  

 
     Dagsplan 

Mandag  
Natur, miljø og bærekraftig 

utvikling  
Du finner oss ute 

Tirsdag  
Kunst, kultur og kreativitet  

 
            Du finner oss ute 

Onsdag  
Mat og helse  

 

Du finner oss ute 

Torsdag  
Fysiske aktiviteter  

 
Du finner oss ute 

Fredag  
Sosial kompetanse  

 
Du finner oss ute 

Morgenåpning  
for de med 100% plass  

7:30 – 8:15 
           Vi møter barna ute 

7:30 – 8:15 
          Vi møte barna ute 

7:30 – 8:15  
           Vi møte barna ute  

7:30 – 8:15  
          Vi møte barna ute  

7:30 – 8:45  
        Vi møte barna ute 

Skolen slutter  

for 3 trinn / 4 trinn  
13:15  13:15  13:15  13:15 13:15 

Mellommåltid  

rett etter skolen hver dag fra 
ca.kl.14:00-15:00  

  Brødmat, frukt/ grønsaker  
       Vi spiser ute 

  Brødmat, frukt/ grønsaker  
             Vi spiser ute    

  Brødmat, frukt/grønsaker  
               Vi spiser ute 

  Brødmat, frukt og grønsaker  
              Vi spiser ute 

  Brødmat,frukt/grønsaker  
           Vi spiser ute 

Læringsstøttene  
aktiviteter  

 13:45-16:00  
  

 -Refleksjon, hvordan påvirker Covid-19 
naturen vår 

-Inne/ute aktiviteter 

 -Hygiene prosjektet 
       

- Vi bruker naturen og gjenbruk 
-Vi lager innsektshotell og fuglebur  

- Hygiene prosjektet 
 
  

- Vi planter i skolehagen 

-Samle blomster og lære oss navn 

på de forskjellige typene 

«Ja, vi elsker dette landet»  

-Lager tegninger til 17 mai 

-Hygiene prosjektet 
        
     

 -Dekorere/male trær og steiner 
rundt skolen 

-Frilek ute 

-Hygiene prosjektet 

 

        

-Utvikle positive relasjoner gjennom 
vennskap og felleskap 
-ring til en venn du ikke har pratet 
med på en stund  
-Frilek ute 
-Hygiene prosjektet   

  

    

Felles 
frilek/Hentetid  

50% plass / 100 % plass  

Begge basene er sammen  
(Du finner oss ute) 

16:00 / 17:00 
Gratis kjernetid / Full plass  

Begge basene er sammen 
(Du finner oss ute) 

 16:00 / 17:00  
Gratis kjernetid / Full plass 

Begge basene er sammen  
(Du finner oss ute) 16:00 / 17:00  

Gratis kjernetid / Full plass 

Begge basene er sammen  
(Du finner oss ute) 

16:00 / 17:00  
Gratis kjernetid / Full plass 

Begge basene er sammen  
(Du finner oss ute) 

16:00 / 17:00  
Gratis kjernetid / Full plass 

Informasjon                                                                    

• Telefonnummer til basen er: 916 89 927 / 46827934   


