
        UKE 40, 2018 

INFO TIL FORESATTE 
AKTIVITETSPLAN FOR HØSTFERIEN 

 

 
Mandag 1.oktober 

  

Frammøte senest kl. 10,00 
 
 
Husk: matpakke og drikkeflaske 
 

For 1. og 2.trinn: 
 Kunst, kultur og Kreativitet/ Fysisk aktivitet  
På Huset: Stasjoner med formingsaktivitet, hinderløype, 
konstruksjonslek, baking, og forberede elevene til turen på 
tirsdag. 
 

For 3. og 4. trinn: 
Tur til Geitmyra matkultursenter for barn 
Vi skal lage god og næringsriksmat sammen med dyktige 
ansatte fra Geitmyra. Elevene får kutte, måle, steke,vispe, 
smake og til slutt spise sammen. I felleskap finner vi ut hvor 
maten kommer og hva som er sunt for kroppen vår. 

 
   

                                         
 

Tirsdag 2.oktober 

 
Frammøte senest kl. 09.00 
 
Husk å ta med: 

- Ekstra drikke 
- Sitteunderlag 
- Varmt tøy og skift 

 
 

 For 1. og 2.trinn: Tildelt 40 plasser 
Tur til Skullerudstua i regi av skiforening: 
Vi er så heldig som fikk plass! Ledet av dyktige instruktører vil vi 
få fine naturopplevelser og aktivitetsglede. Blant aktivitetene: 
Hinderløype i terrenget, taueldorado, klyving, spikking, 
orientering, natursti, lek og mat på bål. 

 

For 3. og 4.trinn 
Skogstur med lek og turbingo 
Barna får et rutenett ark der de må finne ting på rekke og rad for 
å få bingo, vi skal også klatre, spikke, leke og ha mat på bål 

                                    
 

Onsdag 3.oktober 
 

Frammøte senest kl. 09.00 
Husk: Matpakke og drikkeflaske 

 

 For 1. og 4.trinn: Kino 
Film: De utrolige 2 
Pris: 50,-. 
 

 

For 2. og 3.trinn: 
Tall og tull er gull 
Aktiviteter på tvers i gymsalen: 
A-ball, regelleker, stafetter og 3 på rad  taulek  (Vi øver på telling, 
addisjon, subtraksjon, former, hjernetrim og grovmotorikk) 
  

 



 
                     Torsdag 4.oktober 
 

Frammøte senest kl. 09.00 
 
Husk: matpakke og drikkeflaske 

 

For 2. og 3.trinn: Kino 
Film: De utrolige 2  
Pris: kr 50,-. 

 
 
For 1. og 4.trinn: 
Tall og tull er gull  
Aktiviteter på tvers i gymsalen: 
A-ball, regelleker, stafetter og 3 på rad taulek (Vi øver på telling, 
addisjon, subtraksjon, former, hjernetrim og grovmotorikk) 
 

 
.                                                   
                                         

 
Fredag 5.oktober 

 

Frammøte senest kl. 10.00 
 
Husk: matpakke og drikkeflaske 

For alle: 
Temafest: Høst og farger 
-Vi baker grønnsaker i alle regnbuens farger i stekeovnen  Barna 
hjelper til med å kutte grønnsaker i små biter: gulrot, paprika, 
blomkål, brokkoli, squash, purreløk (Vi Øver på begreper som lukt, 
smak, farger, fasong, tyngde, vekt og finmotorikk)  
 
_ Vi avslutter uka med å se på bilder vi har tatt gjennom uken, 
tegne og snakke sammen om opplevelsene vi har hatt på skolen 
og på turene. Hva har vi lekt? Hvem ha vi lekt sammen med? Hva 
har vi lært av det vi har vært med på i løpet av denne uken? 
 
 
 

                                 
 
 

 


