
Rustad Aktivitetsskole 
UKE 3 

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  

Jeg følger reglene i 

akebakken, og hjelper til å 

rydde inn akematter 

/akebrett når vi går inn ☺

 

Påmelding til 

aktiviteter som 

starter i uke 5 

 

Fristen for 

påmelding er 

mandag 22. januar 

Aktivitetene er : 
Svømming (1. og 2. trinn 

får plass først) 

Sjakk for alle 

Forskerfabrikken for 

3.og4. trinn 

Oppstart i uke 5   
Vi koser oss med nybakte 

rundstykker☺ 

Læringsstøttende 

aktiviteter på 

morgenåpning uke 1-7 er 

bl. a: A-Å spill, stavespill, 

hoderegning med kort og 

regnespill 

Læringsstøttende 

aktiviteter på 

morgenåpning uke 1-7 er 

bl. a: A-Å spill, stavespill, 

hoderegning med kort og 

regnespill 

Læringsstøttende 

aktiviteter på 

morgenåpning uke 1-7 er 

bl. a: A-Å spill, stavespill, 

hoderegning med kort og 

regnespill 

Læringsstøttende 

aktiviteter på 

morgenåpning uke 1-7 er 

bl. a: A-Å spill, stavespill, 

hoderegning med kort og 

regnespill 

Læringsstøttende 

aktiviteter på 

morgenåpning uke 1-7 er 

bl. a: A-Å spill, stavespill, 

hoderegning med kort og 

regnespill 

Ute: Aktiviteter etter vær 

og føreforhold ☺ De som 

vil ,kan ta med skøyter og 

hjelm. (Så lenge isen 

holder) 

Ute: Aktiviteter etter vær 

og føreforhold ☺ De som 

vil ,kan ta med skøyter og 

hjelm. (Så lenge isen 

holder) 

Ute: Aktiviteter etter vær 

og føreforhold ☺ De som 

vil ,kan ta med skøyter og 

hjelm. (Så lenge isen 

holder) 

Ute: Aktiviteter etter vær 

og føreforhold ☺ De som 

vil ,kan ta med skøyter og 

hjelm. (Så lenge isen 

holder) 

Ute: Aktiviteter etter vær 

og føreforhold ☺ De som 

vil ,kan ta med skøyter og 

hjelm. (Så lenge isen 

holder) 

Gymsal Fotball og turn 

m.m 

  

Plus plus  

 

Strikkekurs  

 

 

Gymsal: Håndball. 

 

Kunst og håndverk 

 

 

Strikkekurs 

 

 

Gymsal:  Hinderløype 

 

Koding for kidza med 

Martin og Thomas 

 

Strikkekurs 

Gymsal: Dansk kanonball 

 

Mat og helse for 4.trinn 

 

 

Strikkekurs  

 

Gymsal: Dansk kanonball 

m.m 

 

Ikt :Salaby, Enki, 

Kikora m.m 
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Læringsstøttende 

aktiviteter i regning uke 

1-7 er bl.a.Nummerlotto, 

tallstafett og Ikt med 

fokus på regning 

Læringsstøttende 

aktiviteter i regning uke 

1-7 er bl.a.Nummerlotto, 

tallstafett og Ikt med 

fokus på regning 

Læringsstøttende 

aktiviteter i lesing i uke 

1-7: høytlesing, Quiz, 

tekstforståelse og 

filmanmeldelse 

Læringsstøttende 

aktiviteter i lesing i uke 

1-7: høytlesing, Quiz, 

tekstforståelse og 

filmanmeldelse  

 

God helg ☺ 

 


