
Rustad Aktivitetsskole 
UKE 50 

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  

 
 

 

 

 
hehoa068@osloskolen.no 
clala002@osloskolen.no 

 

 

 

Fristen til juleferien i dag! 

 

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning desember er 
blant annet: Julefortellinger og 
hoderegning med kort  

 

Læringsstøttende aktiviteter 
på morgenåpning desember 
er blant annet: Julefortellinger 
og hoderegning med kort  

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning desember er 
blant annet: Julefortellinger og 
hoderegning med kort  

 

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning desember er 
blant annet: Julefortellinger og 
hoderegning med kort. 

Vi er mye ute og avslutter 
dagen i skolegården. Viktig 

med klær etter vær.   ☺ 
Vi spiser rundstykker på 

Bjørnehiet i dag. 

Utedag hele dagen: Husk klær 
etter været! ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 

Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold. ☺ 

Basket med Linn   

Juleverksted  

Kunstgress: Fotball  

Svømming med Lamberseter 

Svømmeklubb (1. og 2. trinn)  

Fysisk aktivitet: Dødball  

Koding for kidza (AKS)   

Juleverksted  

Strikkekurs   

 

Gymsalen: Gå tusen bein 

Julefortellinger  

Strikkekurs   

Mat og helse (4c)  
Kode kurs Udir kl.15.00-16.30 

Gymsal: Hoppe bukk 

Teaterlek med Oslo musikk og 

kultur skole. 

Juleverksted 

Musevisa  

Gymsal: Fri lek  
Danselek med Anisha  
Kreative aktiviteter: Sanselek 
Datarom SALABY  
Kode kurs Udir kl.15.00-16.30 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i desember er bl.a.  
 Vi lager mange forskjellige 
symmetriske bilder med 
geometriske former.   

 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i desember er bl.a.  
Vi lager mange forskjellige 
symmetriske bilder med 
geometriske former.  

 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i desember er bl.a.  
 Eventyr, høytlesing, 
adjektivfortelling, Storyboards, 
myter og sagn.  

 

Læringsstøttende aktiviteter i 
regning i desember er bl.a.  
 Eventyr, høytlesing, 
adjektivfortelling, Storyboards, 
myter og sagn.  

 

Vi ønsker alle sammen en 
riktig god helg 

 
 
 

mailto:hehoa068@osloskolen.no
mailto:clala002@osloskolen.no
http://www.lsvk.no/
http://www.tynsetidrett.no/2712.2658.TIF-svomming.html
https://fourqueuxetmoi.wordpress.com/2011/10/06/a-jul-med-din-glede/
http://fredrikstadfsk.com/1919-2/
http://www.haram.kyrkja.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/58461/P-229-melding-til-KodeB-leir-2018
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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. 
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