
                                                                                        

                                                                                  Base: KJELLERN     4.trinn uke 2 - 7 

 Mandag Kjernetid 13:30-
16:30 

Tirsdag Kjernetid 13:30-
16:30 

Onsdag Kjernetid 13:30-
16.30 

Torsdag Kjernetid 13:30-
16:30 

Fredag Kjernetid  
13:30-16:30 

 
 
07.30 - 08.30 

Enkel matservering. 

 

Enkel matservering. Enkel matservering. Enkel matservering. 

 

Enkel matservering. 

 
 
13.30-  

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker. 

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker 

Yoghurt med frukt og korn. Varm mat. Meny kommer. 
Barna hjelper til med 
serveringen. 

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker 

14.30-15.30   
Faste aktiviteter..  
Alle skal være med på 
de læringsstøttende akt. 
Vi leker oss med matte og 
lesing. Aktivitetene varer til 
ca.15.30 så da er det ønskelig 
at barna ikke hentes før 
dette.  
 
 

  

KreAks 4A                    
Her er det leselysten som 
styrer. Barna lager egne 
tegneserier, leser bøker. 
høytlesning. 

KreAks 4B 
Mattegruppa 
 Her skal det lekes 
matematikk 

                   
 

 
KreAks 4B                    
 Her er det leselysten som 
styrer. Barna lager egne 
tegneserier, leser bøker. 
høytlesning. 

KreAks 4A 
Mattegruppa 
 Her skal det lekes 
matematikk 
 

Master chef.  Her lager barna 
mat fra bunnen. De følger 
oppskrifter og lager alt selv, 
spiser etter på. Lage, spise og 
rydde opp etter seg. Barna 
får et menyhefte i Book 
creator på sin Ipad. 

 

Basket for 4.trinn  
Vi får proffe spillere fra 
Ammerud basket som skal 
lære oss basket! Påmelding ! 
 

 

14.30-16.00 Karaoke. 
Her er det sang, dans og mye 
moro! Vi prøver å få til et 
show på slutten av året! 

 

 

Frie aktiviteter 
 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00Utetid. Vi bruker 
skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00-Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

 
 
 

Hobby. Kreativt og moro. 

 

 Hobby. Kreativt og moro.   

17.00 stengt stengt stengt stengt stengt 



                                                                                        

                                                                                  Base: KJELLERN 

 Mandag Kjernetid 13:30-
16:30 

Tirsdag Kjernetid 13:30-
16:30 

Onsdag Kjernetid 13:30-
16.30 

Torsdag Kjernetid 13:30-
16:30 

Fredag Kjernetid  
13:30-16:30 

 
 
07.30 - 08.30 

Enkel matservering. 

 

Enkel matservering. Enkel matservering. Enkel matservering. 

 

Enkel matservering. 

 
 
13.30-  

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker. 

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker 

Yoghurt med frukt og korn. Varm mat. Meny kommer. 
Barna hjelper til med 
serveringen. 

13.30- Matservering brød og 
knekkebrød med div. pålegg 
og grønnsaker 

14.30-15.30   
Faste aktiviteter.   
Alle skal være med på 
de læringsstøttende akt. 
Vi leker oss med matte og 
lesing. Aktivitetene varer til 
ca.15.30 så da er det 
ønskelig at barna ikke 
hentes før dette.   
 
 
 

  

KreAks 3A                    
Her er det leselysten som 
styrer. Barna lager egne 
tegneserier, leser bøker. 
høytlesning. 

KreAks 3B 
Mattegruppa 
 Her skal det lekes 
matematikk 

                   
 

 
KreAks 3B                    
Her er det leselysten som 
styrer. Barna lager egne 
tegneserier, leser bøker. 
høytlesning. 

KreAks 3A 
Mattegruppa  
Her skal det lekes 
matematikk 
 

Master chef.  Her lager 
barna mat fra bunnen. De 
følger oppskrifter og lager 
alt selv, spiser etter på. 
Lage, spise og rydde opp 
etter seg. Barna får et 
menyhefte i Book creator på 
sin Ipad. 

 

Basket for 4.trinn  
Vi får proffe spillere fra 
Ammerud basket som skal 
lære oss basket! Påmelding ! 
 

 

14.30-16.00 Karaoke. 
Her er det sang, dans og 
mye moro! Vi prøver å få til 
et show på slutten av året! 

 

 

Frie aktiviteter 
 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00Utetid. Vi bruker 
skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00-Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

13.30-16.00 Utetid. Vi 
bruker skolegården og 
fotballbanen. Styrte og 
frilek. 

 
 
 

Hobby. Kreativt og moro. 

 

 Hobby. Kreativt og moro.   

17.00 
 

stengt stengt stengt stengt stengt 

 



 

 


