
                                               UKEPLAN FOR BASE HUSET UKE 3 

Sosialt mål: Være hyggelig med hverandre  

Mandag 16.1 Tirsdag 17.1 Onsdag 18.1 Torsdag 19.1 Fredag 20.1 

 
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. I dag skal vi ha en 
en omvendt stollek. 
Samarbeidsoppgave som 
går ut på at en stol fjernes 
når musikken stopper. Ingen 
barn går ut, men alle skal 
sitte på en stol. Hva må man 
gjøre? Oppsummering på 
slutten. Hva lærte vi? 
 
 

 

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 
Fiskeburger med salat 

 
 

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 

 

 
 

Vi ønsker alle en fin helg! 
 
 
 

Alias 
Her skal vi øve på bilder med enkel 
og dobbel konsonant. Når barna 
trekker et kort må de forklare hva 
det er, og om det er enkel eller 
dobbel konsonant. 

Allidrett 
Barna kan i dag velge mellom 
skøyter og Kids Athletics. 

 

 Bryn Kafe 
Vi går i kafeen vår. Barna får utdelt 
ulike roller som servitør, kasserer og 
gjest. Her må barna regne hvor mye 
de skal betale og gi igjen rett beløp.  
 

Kims lek 
Vi legger flere konkreter under ett 
teppe. Vi bruker bare konkreter med 
dobbel konsonant. Barna prøver å 
skrive ned de tingene som er tatt 
bort under teppe. V går igjennom 
om det er enkel eller dobbel 
konsonant. 

Rompefotball 
Stikkball blir oppvarming. Deretter 
blir det rompefotball.  

 
 

Base: Valgfri aktivitet på basen 
 

 

 Super Yatzy 
Fire og fire spiller sammen. Barna 
må selv prøve å regne ut poeng. 
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