
Aktiviteter ved Ellingsrudåsen AKS uke 47 – 50 1. trinn. 

Tema: jul. 

NB! Med forbehold om endringer. 

Gratis deltagelsesbarn (halv plass) må hentes innen: Mandag - torsdag kl.16.00 og fredag kl.15.30. 

Telefon: 98 80 18 23        Epost: AKS.ellingsrudasen@osloskolen.no 

Hva er til 

mat? 
Se meny for 

perioden 

Hvem: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
                                 Morgenåpning kl.07.30-08.15. Utetid til kl. 08.30.  

 

             

Kl. 13.30-14.00 

Spisetid i klasserommet 

Kl. 13.30-14.00 

Spisetid i klasserommet 

Kl. 13.30-14.00 

Spisetid i klasserommet 

Kl. 13.30-14.00 

Spisetid i klasserommet 

Kl. 13.30-14.00 

Spisetid i klasserommet 

 

SOSIALT 

MÅL: 
 

Jeg kan 

snakke 

hyggelig 

om og til 

andre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lekende 

læring 

14.30 – 

15.30:                  
 

Uke 47: Vi lager snømenn 

og juletrær av ispinner. 

Uke 48: Vi lager reinsdyret 

Rudolf med ispinner. 

Uke 49: Vi lager snømenn 

og juletrær av 

eggekartonger. 

Uke 50: 1A baker 

pepperkaker, ute/inne 

aktiviteter for 1B og C. 

Uke 47: Vi fortsetter med 

snømennene og juletrærne 

våre. 

Uke 48: Vi fortsetter å lage 

Rudolf. 

Uke 49: Vi fortsetter med 

snømennene og juletrærne 

våre. 

Uke 50: 1B baker 

pepperkaker, ute/innetid for 

1A og C. 

Uke 47: Vi ser etter 

vintertegn i jukseskogen 

(tur for 1A). 

 

Uke 48: Tur til 

jukseskogen 1B. 

 

Uke 49: Tur til 

jukseskogen 1C. 

 

Uke 50: Tur til 

jukseskogen.  

Uke 47: A-ball i 

gymsalen 1A, resten har 

ute/inne aktiviteter. 

Uke 48: A-ball i 

gymsalen 1B, resten har 

ute/inne aktiviteter. 

Uke 49: A-ball i 

gymsalen 1C, resten har 

ute/inne aktiviteter. 

Uke 50: 1C baker 

pepperkaker, ute/innetid 

for 1A og B. 

Fokuset på AKS er 

elevmedvirkning, så 

dette er dagen hvor 

barna selv har fått vært 

med å bestemme 

aktivitetene      

• Aktiviteter i 

gymsalen 

• Utedag 

• Dans og musikk 

• Film 

 

Andre 

daglige 

aktiviteter: 

 

 

14.00 – 14.30: utetid for 

alle. 

 

15.30 – 17.00: 

bordaktiviteter (perling, 

tegning og spill) og utetid. 

 

14.00 – 14.30: utetid for 

alle. 

 

15.30 – 17.00: 

bordaktiviteter (perling, 

tegning og spill) og utetid. 

14.00 – 14.30: utetid for 

alle. 

 

15.30 – 17.00: 

bordaktiviteter (perling, 

tegning og spill) og utetid. 

 

14.00 – 14.30: utetid for 

alle. 

 

15.30 – 17.00: 

bordaktiviteter (perling, 

tegning og spill) og utetid. 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30: utetid for 

alle. 

 

15.30 – 17.00: 

bordaktiviteter (perling, 

tegning og spill) og 

utetid. 

 
 

mailto:AKS.ellingsrudasen@osloskolen.no

