
 

 

 

Aktivitetsskolen 

Furuset 

Læringsstøttende aktiviteter 

Stor base/liten base 

Månedsplan: Januar Januar Januar Januar     

Liten base:  Liten base:  Liten base:  Liten base:  1. 1. 1. 1. ––––    2.trinn2.trinn2.trinn2.trinn    

Læringsmål: Jobbe bevist med å legge til rette for 
læringstøttende aktiviteter som forbedrer grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og regning i samhold med skolens 
lærerplan (se egen plan).                         

Sosialt mål: Hvordan være en god venn. 

                      

 Mandag 
  Språk 

Du finner oss på basen/ute 

Tirsdag 
Sosial kompetanse 

Du finner oss  i 
gymsalen/aulaen/ ute 

Onsdag 
Fysisk aktivitet og 

matematikk 
Du finner oss på basen/ute 

Torsdag 
Natur, miljø og 

bærekraftig utvikling 
Du finner oss på basen/ute 

Fredag 
Kunst, kultur og 
kreativitet 
Du finner oss på basen/ute   

Morgenåpning 
for de med 100% plass 

7:30 – 8:15 7:30 – 8:45 7:30 – 8:15 7:30 – 8:15 7:30 – 8:45 

Skolen slutter 
for 1.trinn og 2.trinn 

14:15 / 14:15 14:15 / 14:15 13:30 / 13:30 13:30 / 14:15 13:30 / 13:30 

Mellommåltid  
rett etter skolen hver 

dag fra ca. kl.14:00-15:00  

Varmmat + grønnsaker og 
frukt 

(Vi spiser i klasserommene 1a, 
1b, 2a og 2b) 

Brødmat + grønnsaker og 
frukt 

(Vi spiser i klasserommene 
1a, 1b, 2a og 2b) 

Brødmat og div pålegg + frukt og 
grønnsaker 

(Vi spiser i klasserommene 1a, 1b, 
2a og 2b) 

Varmmat + grønnsaker og 
frukt  

(Vi spiser i klasserommene 1a, 
1b, 2a og 2b) 

Varmmat + grønnsaker og 
frukt 

(Vi spiser i klasserommene 1a, 
1b, 2a og 2b) 

Læringsstøttende 
aktiviteter 

 15:00-16:00 
 

Leksehjelp 
15:00-16:00 

*  Voksenstyrte aktiviteter 
innenfor språk 

 
*Leksehjelp, foregår i klasse       
1A ( Kun for påmeldte barn)  

* Forum 
   ( Kun for påmeldte barn) 

   
*Frilek 

* Voksenstyrte aktiviteter                                                         
innenfor regning 

 
* Gymsal 

* Tur i nærmiljøet 
 

Vi er tilbake 
15:45 

*Frilek 

* Forming, foregår i 
klasserommet til 1B 

               

Felles 
frilek/Hentetid 
 
50% plass / 100 % plass 

Begge basene er sammen fra 
kl. 16.00 

(Du finner oss på basen/ute) 

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

Begge basene er sammen 
fra kl. 16.00 

(Du finner oss på basen/ute) 

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

Begge basene er sammen fra 

kl. 16.00 

(Du finner oss på basen/ute) 

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

Begge basene er sammen fra 

kl. 16.00 

(Du finner oss på basen/ute) 

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

Begge basene er sammen 

fra kl. 16.00 

(Du finner oss på basen/ute) 

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

Informasjon                Informasjon fra basen i januar: 

- Hvem jobber på basen: Humera (baseleder), Samina, Daniel, Marion, Mary og Sjasmin. Vikarer: Jahed og Mozdgan 
- Kokk: Johanne 
- Telefonnummer til basen er: 1.trinn : 911 48 573, 2.trinn : 916 26 276 


