
                                               UKEPLAN FOR BASE HUSET UKE 2  

   Sosialt mål: Være hyggelig med hverandre  

Mandag 9.1 Tirsdag 10.1 Onsdag 11.1 Torsdag 12.1 Fredag 13.1 

 
Mandager denne mnd skal 
vi ha teambuilding. Vi skal 
øve på ulike former for 
samhandling og problemer 
– og konflikthåndtering. 
Vi vil gjøre ulike 
samarbeidsoppgaver for å 
skape en større «team» 
følelse på AKS.  At vi skal 
behandle hverandre med 
respekt. 
Første dag prater vi med 
barna om hva dette vil gå ut 
på. Hvordan vi skal gjøre 
det. Hva tenker de+ Hva 
tror de kan være bra med 
dette? 
 
 

 

2.trinn skoleslutt: kl.13.30 
 

2.trinn skoleslutt: kl.13.00 
 

2.trinn skoleslutt: kl 13.30 

 
2.trinn skoleslutt: kl 13.30 

Matpakke 

 

Matpakke 

 

Matpakke 

 

Matservering 
Tomatsuppe 

Utetid 
Kl 14.oo -14.30 

Utetid 
Kl 13.45- 14.30 

Utetid  
Kl 14.00 – 14.45 

Utetid  
Kl 14.15 – 14.45 

Lærings støttende aktivitet 
Natur, teknikk og miljø med regning 

Lærings støttende aktivitet 
Fysisk aktivitet 

 

Lærings støttene aktivitet 
Kunst, kultur og kreativitet med 

språk 

Koseboks 

Da trekker vi årets første 
koseboks lapp. 
 

 
 

Vi ønsker alle en fin helg! 
 

Rockering bonanza 
Morsom partalloppgave. Vi bruker 
musikk og rockeringer med ulike 
partall i. Barna skal hoppe tallet, 
halvere og doble. 

Brynbanen 
Er vi heldig og det er snø tar vi 
turen i bakken. Her blir det 
akekonkurranse for de som vil 
være med på det. 
 

Lommelyktjakt 
Vi skrur av lyset og tar fram 
lommelykten. Mange ord er hengt 
opp i huset. Barna skal finne de som 
har dobbel konsonant i seg og skrive 
de opp. 

 Super Quiz 
Barna deles i lag. Her må de 
samarbeide og komme til enighet 
om svarene.  Det blir noen gruble 
spørsmål. 

 

Gymsalen 
Starter med sol og måne. Deretter 
går to og to sammen og sentrer 
ball. Avslutter med 
innebandykamp. 

Base 
Valgfri aktivitet på basen 
 

 

Snømenn 
Vi lager vår egen snømann av 
papptallerken, fargeark. Vi klipper 
hatt, nese, øyne, munn og skjerf. Vi 
pynter opp på basen. 
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