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Tverrfaglig tema:  

Det var en gang – vi er historikere 

Undertema:  
Urgammelt – Den første bonden 

Jernalderen 

Læringsmål:  
Fysisk aktivitet: utforske og gjennomføre leker, idrettsaktiviteter, dans og andre bevegelsese aktiviteter 
Natur, miljø og bærekraftig utvikling: undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar 

Kunst, kultur og kreativitet:undersøke hvordan tradisjonsverk utnytter naturmateriers egenskaper, lage egne 

produkter  

Sosial kompetanse: fokus på vennlighet og samarbeid.  Bruke Problemløsningshjulet 

Norsk språk: beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter 

Temaområder 
AKS 

Mandag 
Fysisk aktivitet 

Tirsdag 
 Sosial kompetanse 

OnsdagOnsdagOnsdagOnsdag    

Kunst, kultur og 

kreativitet 

TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag    

Norsk språk 
FredagFredagFredagFredag    

Natur, miljø og 

bærekraftig utvikling 
 

Morgenåpning 
for de med 100% plass 

7:30 – 8:15 

Oppmøte i skolegården 

7:30 – 8:45 

Oppmøte i skolegården 

7:30 – 8:15 

Oppmøte i skolegården 

7:30 – 8:15 

Oppmøte i skolegården 

7:30 – 8:45 

Oppmøte i skolegården 

Skolen slutter/ AKS 

starter 
 
Mellommåltid  

 14:15 

Opprop og måltid i 

klasserommene 

 Brødmat + frukt og grønt 

14:00 

Opprop og måltid i 

klasserommene 

Brødmat + frukt og grønt 

13:30 

Opprop og måltid i 

klasserommene 

Brødmat + frukt og grønt 

14:45 

Opprop og måltid i 

klasserommene 

Varm mat 

14:15 

Opprop og måltid i 

klasserommene 

Brødmat + frukt og grønt 

Læringsstøttende 
aktiviteter 
   Fra 15:00-16:00 

Voksenstyrte aktiviteter med 

fokus på fysisk aktivitet og 

matte 

*gruppelek 

 
 

 

Voksenstyrte aktiviteter 

med fokus på sosial 

kompetanse 

*Lekegrupper-rollelek 

* Leksehjelp 15:00-16:00 

(for påmeldte) 

 
 

Voksenstyrte aktiviteter 

med fokus på kunst og 

håndverk 

*gruppearbeid 
 

 
 

 

  Voksenstyrte aktiviteter med 

fokus på norsk språk. 

*Gruppearbeid: 

Bordspill, rollelek, lesing 

 
 

 

Tur/ uteaktiviteter i 

nærmiljø 
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Oppholdsområdet: 
klasserom, gymsalen og sletta 

 

Oppholdsområdet: 
klasserom, basen og 

ballbingen 

Oppholdsområdet: 

Klassen og basen 

Oppholdsområdet: 
 Klasserom, klatrestativ 

Oppholdsområdet: 

Klasserom, turdag, sykler 

Frilek/Hentetid  
50% plass / 100 % 
plass 

50% plass hentes innenfør kl.16:00  hver dag, 100% plass predisponere plassen til kl.17.00 
Gult nivå -_Hent barnet ved bommen- send sms, vi sender barnet ditt . 

4A – 46827934 

4B - 45730887  

Informasjon • Hvis barnet skal hjem alene, send melding.  
•  Alle klær blir sendt hjem med barnet på fredager, ha med ekstra pose 
•  Det er gult nivå på Furuset AKS-kohorter både ute og inne 
• Bli hjemme, hvis du er 
• God håndhyggiene er nøkkelen til sunnhet � 
• Nys eller host i albuekroken eller lommetørkle 
• Spør oss, hvis du lurer på noe 
• Ansatte på 4 trinn Tofi, Simon, Delil og Hilal 

 
                                                                                                                             


