
  

Aktivitetsskolen 

Furuset 

        Læringsstøttende aktiviteter 
Stor base/liten base 

               Informasjon om basen for juni: 

• Assistentene vil være i samme gruppe, som på skolen, hver dag på AKS. Vi vil være mest mulig ute, så husk riktig klær for været. 

• Dersom du henter barnet ditt, må du ringe/ sende melding så vil vi sende barnet til porten. 

• Telefonnummer til basen er: 1.trinn: 911 48 573, 2.trinn: 916 26 276 

 

Månedsplan: Juni        

Liten base: 1.- & 2.trinn  
Uker: 23, 24 og 25 

Læringsmål: 1.trinn: Jobbe bevisst med å legge til rette for 
læringsstøttende aktiviteter som forbedrer grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og regning i samhold med 
skolens læreplan.                    

Sosialt mål: Vi passer på språkbruk og gir ros når det 
trengs.                                                     
                                                                 

 

Dagsplan 

Mandag 

Språkbaserte aktiviteter 
Du finner oss på ute. 

Tirsdag 

Sosial kompetanse. 
Du finner oss ute. 

Onsdag 

Fysisk - og matematiske 
aktiviteter. Du finner oss ute. 

Torsdag 

Natur, miljø og bærekraftig 
utvikling. Du finner oss ute. 

Fredag 

Kunst, kultur, kreativitet og 
sosialt kompetanse. 
Du finner oss på ute. 

Morgenåpning 

for de med 100% plass 
7:30 – 8:45 7:30 – 8:45 

 

7:30 – 8:45 

 

7:30 – 8:45 

 

7:30 – 8:45 

 

Skolen slutter 
for 1.trinn og 2.trinn 

13:30/13:15 13:30/13:15 13:30 /13:15 13:30/13:15 13:30 / 13:15 

Mellommåltid 
se egen plan på 
hjemmeside. 

Enkel matservering med frukt 

og grønnsaker 

Enkel matservering med frukt 

og grønnsaker 

Enkel matservering med frukt 

og grønnsaker 

Enkel matservering med frukt 

og grønnsaker 

Enkel matservering med frukt 

og grønnsaker 

Læringsstøttende 
aktiviteter 

Fra 15:00-16:00 
 

Leksehjelp 
Fra 15:00-16:00 

 

Voksenstyrte aktiviteter med 

fokus på sosial kompetanse 

*Leksehjelp 

 

Utelek 

Voksenstyrte aktiviteter med 

fokus på språket 

*Dans og bevegelse 

 
  

Voksenstyrte aktiviteter med 

fokus på matte gjennom fysisk 

aktivitet 

*Utegym 

 

*Tur i nærmiljøet, tema: 

- Snakke om trafikklys og 

betydningen av ulike typer 

skilt. 

- Skiltjakt

 
Vi er tilbake 15:30 

* Kreative hender 

*Fokus på sosialt kompetanse 

 
   

Felles Frilek/Hentetid 
50% plass / 100 % plass 

Begge basene er sammen 

16:00 / 17:00 

Gratis kjernetid / Full plass. 

Begge basene er sammen 

16:00 / 17:00 

Gratis kjernetid / Full plass. 

Begge basene er sammen 

16:00 / 17:00 

Gratis kjernetid / Full plass. 

Begge basene er sammen 

16:00 / 17:00 

Gratis kjernetid / Full plass 

Begge basene er sammen 

16:00 / 17:00 

Gratis kjernetid / Full plass. 

Informasjon      


