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Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
Morgenåpning på Bessa 07.30-08.15 

13.30: Overtakelse med 

opprop 

 

 

13.45: Overtakelse med 

opprop 

 

13.30: Overtakelse med 

opprop 
 

13.45: Overtakelse med 

opprop 
 

13.30: Overtakelse med 

opprop 
 

13:30 -14.30 

Felles utetid  

-Fysisk aktiviteter/Regelleker- 

 

Leksehjelp:  

13.30-14.15 

  

13.45-14.30 

Felles utetid  

-Fysisk aktiviteter/Regelleker- 

 

Dans 

14.00-15.00 

Felles utetid  

-Fysisk aktiviteter/Regelleker- 

 

Gymsal  

14:00-16.00 

 

Tur-dag   

14.00-15.00 

Felles utetid 

-Fysisk aktiviteter/Regelleker- 

 

14:00-15:00 

-Sagene IF- 

Dans  

14:30- 15:00 
 

Spising   

14:30- 15:00 
 

Matservering/ varm-mat i 
klasserommet. 

13:30- 14:00 
 

Spising   

 

 

Spiser på turen 

 

13.30-14.00 

 

spising  

 Lilla Basen åpner kl. 15.00  

15.00-16.00 

Juleverksted 

15.00-16.00 

Juleverksted 

 

15.00-16.00 

Juleverksted 

 

  

 

              15.00-16:00 

Juleverksted  

 

15.00-16.00 

-Aktiviteter i skolegården-  

15.00-16.00 

-Aktiviteter i skolegården- 

15.00-16.00 

-Aktiviteter i skolegården- 

16.00-17.00 

Lekestasjoner på Basen 

 

15.00-16.00 

-Aktiviteter i skolegården- 

16.00-17.00 

Lekestasjoner på Basen 
 

 

16.00-17.00 

Lekestasjoner på Basen 

16.00-17.00 

Lekestasjoner på Basen  

16.00-17.00 

Lekestasjoner på Basen 
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Beskjeder: 

 

Husk påmeldingsfrist juleferien: 3. desember  

 

 

Matservering: Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner, også er en sosial arena som skal brukes 

til samtale og språkstimulering. 

Vi fortsetter med matservering 1 gang pr. uke. Det betyr at hver tirsdag får de servert varmmat på AKS.  

 

Juleverksted:  

Vi starter opp med juleverksted for barna på Lilla base i uke 49. hver uke frem til Jul vil de få nye oppskrifter for hva de kan lage. I uke 50 skal vi ha 

pepperkaker verksted.   

 

Nissefest 

Tirsdag 15. desember arrangerer vi nissefest for barna på Lilla base. Vi skal kle oss ut, spise grøt, og kanskje kommer nissen tidlig på besøk i år. Invitasjon og 

info kommer.  

 

 

Rammeplan 

Vi fordyper oss videre i rammeplanen. 

 

Temaområder:   

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

- Kunst, kultur og kreativitet 

- Fysisk aktivitet 

- Mat og helse 

 

AKS/ Skole samarbeid; Baseleder deltar på trinnmøte hver 14.dag eller etter behov. 

 

Kurs: dans- allidrett – kunst og kreativitet -data 


