
Rustad Aktivitetsskole 
UKE 17 

Alle er ute når det er fint vær, derfor kan inneaktivitetene utgå og erstattes av utelek ☺ Aktivitetene med eksterne instruktører pågår som vanlig. 
Elevene MÅ være kledd/ skodd etter vær og føreforhold.  HUSK SKIFTETØY! 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 
Vi øver på å bruke 
høflighetsfraser som: Tusen 
takk, vær så god, bare hyggelig 
og ingen årsak.  

    

Læringsstøttende aktiviteter 

på morgenåpning uke 15-19 

er bl. Kortspill og sprett opp 

spill. Huskesnu, Lecto-foto og 

fortellerstafett. 

 

Læringsstøttende aktiviteter på 

morgenåpning uke 15-19 er bl. 

Kortspill og sprett opp spill. 

Huskesnu, Lecto-foto og 

fortellerstafett.   

 

Læringsstøttende aktiviteter på 

morgenåpning uke 15-19 er bl. 

Huskesnu, Lecto-foto og 

fortellerstafett. Kortspill og 

sprett opp spill. 

 

Læringsstøttende aktiviteter på 

morgenåpning uke 15-19 er bl. 

Huskesnu, Lecto-foto og 

fortellerstafett. Kortspill og sprett 

opp spill. 

 

Læringsstøttende aktiviteter på 

morgenåpning uke 15-19 er bl. 

Huskesnu, Lecto-foto og 

fortellerstafett.  

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold. ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold. ☺ 

Fysisk aktivitet: Potetløp og 
innebandy  
Svømmekurs Bordtenniskurs 
med Fokus  
Kunst og håndverk  

Fysisk aktivitet: Håndball.  

Kunst og håndverk  

Kunstgresset: Yatzy, bowling og 

staffet.  

Fysisk aktivitet: Hinderløype i 

skolehagen  

Sjakk med Geir  

Datageniene  og Strikkekurs 

 

Gymsal: Dansk kanonball 
Mat og helse for 4.trinn 
IKT klubben med Martin  
 

Fysisk aktivitet: Fri lek i 

gymsalen  

Hiphop dansekurs  

Ikt:Salaby, Regnemesteren  

Kikora m.m 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning uke 15-19 er bl.a. 
Butikklek med fokus på 
veksling, addisjon og 
subtraksjon.    
Tallkunstnerne: Vi lager kunst 
med geometriske figurer.  

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning uke 15-19 er bl.a. 
Butikklek med fokus på 
veksling, addisjon og 
subtraksjon.  
Tallkunstnerne: Vi lager kunst 
med geometriske figurer.  

Læringsstøttende aktiviteter i 
lesing i uke 15-19 er bl.a: 
Eventyrstund og fortellinger fra 
snakkepakka, gjenfortelling og 
rollespill med gjenstander fra 
snakkepakka 

Læringsstøttende aktiviteter i 
lesing i uke 15-19 er bl.a: 
Eventyrstund og fortellinger fra 
snakkepakka, gjenfortelling og 
rollespill med gjenstander fra 
snakkepakka. 

I dag tømmes glemmekasse på 
basen. Klærne som ikke merket 
flyttes til bomberommet.    

God helg ☺ 

 


