
Rustad Aktivitetsskole 
UKE 41 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
clala002@osloskolen.no 

hehoa068@osloskolen.no 

 

Læringsstøttende aktiviteter 
på morgenåpning oktober er 
blant annet: 
Alfabetspuslespill, Bokstavjakt 
og bokstavspill. Klokkebingo 
og geometriske puslespill 

Læringsstøttende aktiviteter 
på morgenåpning oktober er 
blant annet: Alfabetspuslespill, 
Bokstavjakt og bokstavspill. 
Klokkebingo og geometriske 
puslespill 

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning oktober er blant 
annet: Alfabetspuslespill, 
Bokstavjakt og bokstavspill. 
Klokkebingo og geometriske 
puslespill 

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning oktober er blant 
annet: Alfabetspuslespill, 
Bokstavjakt og bokstavspill. 
Klokkebingo og geometriske 
puslespill 

Læringsstøttende aktiviteter 
på morgenåpning oktober er 
blant annet: 
Alfabetspuslespill, Bokstavjakt 
og bokstavspill. Klokkebingo 
og geometriske puslespill 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ Husk klær etter 
været!! 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ Husk klær etter 
været!! 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ Husk klær etter 
været!! 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ Husk klær etter 
været!! 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold. ☺ Husk klær 
etter været!! 

Kunst og håndverk   

Oppstart med Basket (3.trinn)  

Svømming med Lamberseter 

Svømmeklubb (1. og 2. trinn)  

Kunst og håndverk  

Fysisk aktivitet: Dødball  

Strikkekurs (2. – 4.trinn)   

 

Fysisk aktivitet: Håndball  

Sjakk med Geir  

Strikkekurs (2. – 4.trinn)   

Eventyrstund  

Fysisk aktivitet: Dødball  

Teaterlek med Oslo musikk og 

kultur skole.  

Forskerfabrikken (4. og 3.trinn)  

Fysisk aktivitet: Hinderløpet i 

gymsalen  

Disco og Just danse  

 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i oktober r er bl.a.Vi 
lager klokker, klokkespill, 
leker oss med geometriske 
former både ute og inne 
  

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i oktober r er bl.a. Vi 
lager klokker, klokkespill, leker 
oss med geometriske former 
både ute og inne 
  

Læringsstøttende aktiviteter i 
lesing i oktober er bl.a: 
Bokstaver i naturen, 
kunstprosjekt i skolehagen, 
leseløko. 

Læringsstøttende aktiviteter i 
lesing i oktober er bl.a: : 
Bokstaver i naturen, 
kunstprosjekt i skolehagen, 
leseløko. 

 
Vi spiser rundstykker på 

Bjørnehiet i dag 
 

 

mailto:clala002@osloskolen.no
http://www.lsvk.no/
http://www.tynsetidrett.no/2712.2658.TIF-svomming.html
http://clipartstation.com/playing-chess-clipart-10/
http://www.visitkragero.no/hva-skjer/forskerfabrikkens-sommerskole-kragero-p1421913
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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! 

 


