
 

Vinterferie Mandag 22.02 Tirsdag 23.02 Onsdag 24.02 Torsdag 25.02 Fredag 26.2 

1.trinn Skøytedag Mitt Haugerud Kunstdag Natursti Vi sår grønnsaksfrø 

Program for dagen 

 

I dag skal vi ha 

skøytedag på AKS. 

 

Vi skal gå på skøyter 

ved ballbingen. 

 

Dersom du har skøyter 

og/eller hjelm, så ta 

med dette.  

De som ikke har utstyr 

får låne på skolen   

 

I dag skal vi laget et kart 

over Haugerud, og se hvem 

som bor hvor. På kartet 

skal vi sette merker hvor 

den enkelte elev bor. 

 

 

Vi kommer også til å gå en 

liten rundt i område for å se 

hvor alle bor.  

Kanskje stopper vi på en av 

lekeplassene for å leke litt.  

 

 

 

 

Vi skal vi male bilder med 

vinterfarger/kalde farger 

på ekte lerret! 

Vi lærer oss å blande 

forskjellige nyanser/toner 

med fargene. 

Vi skal også ha en tur ut på 

skolens område for å leke. 

Kanskje vi har nok snø i 

akebakken til å ake-  

Vi skal ut og lete etter ting 

som ikke hører hjemme i 

naturen. De voksne har lagt 

ting rundt omkring, klarer vi 

å finne alle? 

 

 

Vi skal snakke sammen om 

hvordan vi kan bli flinkere til 

å kaste ting riktig sted, og 

hva som kan/ikke kan brytes 

ned i naturen. 

 

I dag skal vi så 

grønnsaksfrø. Som skal få 

lov til å spire og gro utover 

våren.  

Forhåpentligvis blir dette 

noe spiselig 

vi kan ta med 

oss hjem 

etter hvert.  

 

Vi skal også ha 

Pokemonjakt. 

De voksne har gjemt 

Pokemons 

rundt omkring 

på skolen, og 

vi må lete etter dem. 

Hvor mange forskjellige 

klarer vi å finne?  

Barna må ha med 

seg: 

- drikkeflaske 

- matpakke til to måltider 

- tøy etter vær 

- skiftetøy 

- ekstra votter/hansker 

- boblebukse/bobledress 

Oppmøte- 

tid og sted 

Før 09.30 

Paviljongen 

Før 09.30 

Paviljongen 

Før 09.30 

Paviljongen 

Før 09.30 

Paviljongen 

 

Før 09.30 

Paviljongen 

 

Voksne på jobb 
Mona, Aneta, Anne Lise 

og Jovana 

Mona, Jovana, Anne Lise og 

Victoria 

Mona, Jovana, Victoria, Anne 

Lise og Gina 

Mona, Victoria, Aneta, Necla og 

Gina 
Hani, Gina, Necla og Aneta 


