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AKTIVITET MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

Gym  
1400-1500 

Gym: Barna møter flere ulike 

former for fysiske aktiviteter, 

fysisk utfordringer tilpasset sitt 

nivå, trene sosial kompetanse 

gjennom felle aktiviteter og 

lagspill. 1A og 1B gym 

Utetid: Utforske å få kjennskap til 

nærmiljøet, ha samtaler om naturen 

gjennom årstider, utvikle positive 

relasjoner gjennom vennskap og 

felleskap, erfare å håndtere 

uenigheter og konflikter 1C og 1D gym 

Forming: Øve finmotorikken gjennom 

bruk av utstyr og verktøy, få jobbe med 

ulike materialer og verktøy, gis muligheter 

til å fordype seg i temaer, skape kunst og 

kulturuttrykk på egenhånd, i samarbeid 

med andre elever og med medarbeiderne. 

Få ta med selvlagede produkter hjem. 

Dans    

1345-1430 

Spisetid: Barna opplever hyggelige 

måltider, der det å sitte i ro, tar 

hensyn til hverandre ved bordet, 

bidrar til at alle har det bra når man 

spiser sammen, øver seg i å rydde og 

sortere bestikk og matavfall 

1C      og      1D  
 

Dans  

Dans: Få oppleve ulike kunst- og 

kulturtilbud, og gis mulighet til å 

snakke om og reflektere over 

opplevelsene, øve grovmotorikken 

og få glede over kontroll over 

bevegelser gjennom dansen. 

1A        &      1B  
 
 

Dans 

Tegning: Øve finmotorikk gjennom 

tegning og skape kunst og kulturuttrykk på 

egenhånd, i samarbeid med andre elever 

og med medarbeiderne, få ta med 

selvlagede produkter hjem. 

Fotball  
1400-1500/ 
1345-1430 

 
1A+1B 1400-1445 

Kahoot: Bruke digitale verktøy i 

arbeid med alle fag særlig med 

språk, begreper, ulike fag og tema 

særlig det de har hatt på skolen, 

utforske og eksperimentere med 

læringsteknologi som f.eks. 

animasjon og ulike spill. 

1A+1B 1400-1500: Gressbane

  

Spill: Leke og eksperimentere med 

tall, mengde, form og størrelse, 

utforske matematikk i praktiske og 

dagligdagse situasjoner i ulike 

aktiviteter, trene sosial 

kompetanse gjennom aktiviteter 

og lagspill. 

1C+1D 1345-1430: Gressbane  

   
         

AKS-rom 
1400-1530   

1C+1D AKS-ROM   1A+1B1500-1530: Tegne 

  
    

1A+1B AKS-ROM 

Forming: 
1400-1530 Forming 1C og 1D    1C+1D 1400-1445   forming 1A og 1B  

Uteaktivitet 
1345-1430 

  
  1C+1D 1400-1445: Utelek    

1A+1B 1500-1530: Tegne 

1A & 1B dans + 

utelek 1345-1430 

1C & 1D dans + 

utelek 1345-1430 

 

1C+1D 1445-1530: Tegne 

 

1A+1B 1400-1445:Utelek 
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