
Aktivitetsplan for 1. + 4.trinn HØSTFERIEN UKE 40 (3. – 7. OKTOBER 2022) – med forbehold om endringer 

TRINN Mandag 3/ 10 Tirsdag 4/ 10 Onsdag 5/ 10 Torsdag 6/ 10 Fredag 7/ 10 
07.30 SFO åpner for barn som har 

morgentilsyn. 
SFO åpner for barn som har 
morgentilsyn. 

SFO åpner for barn som har 
morgentilsyn. 

SFO åpner for barn som har 
morgentilsyn  

SFO åpner for barn som har 
morgentilsyn. 

08.30 Elever som ikke har 
morgentilsyn kan komme 

Elever som ikke har 
morgentilsyn kan komme 

Elever som ikke har 
morgentilsyn kan komme 

Elever som ikke har 
morgentilsyn kan komme 

Elever som ikke har 
morgentilsyn kan komme 

10 – 14 
 

KJERNETID 
Gi beskjed dersom barnet leveres etter kl. 10, eller hentes før kl. 14 

 
 
1.TRINN 
 

Samlingsstund kl. 10.00  
(trinnvis) 
Vi snakker litt om hvordan 
uken blir, og dagen i dag 
 
 
Gymsal (alle trinn) 
Ulike aktiviteter og 
regelleker. Trinnene rullerer 
på gymsalen gjennom dagen 
 
 
 
 
 
Lek og moro inne/ ute 
 
 
SFO-mat: smøremåltid + 
egen matpakke til lunsj 

TUR 1. og 4.TRINN 
Ta med sekk, varm drikke, 
mat (gjerne noe som kan 
grilles) og sitteunderlag  
 
                         Vi går kl. 10.00 

Verksted 1. og 4.TRINN 
Fadderklassene har 
høstverksted med 
1.klassingene – 
lager noe av det vi fant på 
turen i går 
SFO-mat: varmmat 

Bibliotek 1.TRINN 
Vi går gruppevis til 
biblioteket. Resten 
er i gymsalen + har 
aktiviteter inne/ ute på 
skolen                   
SFO-mat: yoghurt & müsli 

Samlingsstund kl. 10.00 
(trinnvis) 
Vi snakker om uken, og 
barna får vise frem det de 
har med til ha-med-dagen 
 

HA-MED-DAG 
Alle barna kan ta med seg 1 
ting hver (leke, bok, spill e.l.) 
 

NB! Må få plass i sekken, 
ikke ta med elektroniske 
spill, lekevåpen, 
instrumenter o.l. 
 

Film 
Vi kosser oss med film                                
og popcorn e/ SFO-mat 

 
 
 
 
 

SFO-mat: smøremåltid + 
egen matpakke til lunsj 

 
 
2.TRINN 

Bibliotek 2.TRINN 
Vi går gruppevis til 
biblioteket. Resten 
er i gymsalen + har aktiviteter 
inne/ ute på skolen                   
SFO-mat: varmmat 

TUR 2.TRINN 
Ta med sekk, varm drikke, 
mat (gjerne noe som kan 
grilles) og sitteunderlag  
 
                         Vi går kl. 10.00 

Verksted 2.TRINN 
Lager noe av det vi 
fant på turen i går 
 
 
SFO-mat: yoghurt & müsli 

 
 
3.TRINN 

Verksted 3.TRINN 
Lager noe vi kan 
pynte opp med 
 
 
SFO-mat: varmmat 

Bibliotek 3.TRINN 
Vi går gruppevis til 
biblioteket. Resten 
er i gymsalen + har aktiviteter 
inne/ ute på skolen                   
SFO-mat: yoghurt & müsli 

TUR 3. og 4.TRINN 
Tur til Fjellstrand (Fjellstrand 
SFO ordner mat).  
 
Ta med drikke, sitteunderlag 
+ kle dere etter været  
 
                         
 

            Vi går kl. 09.45! 

 
 
4.TRINN 

TUR 1. og 4.TRINN 
Ta med sekk, varm drikke, 
mat (gjerne noe som kan 
grilles) og sitteunderlag  
Vi går kl. 10.00 

Verksted 1. og 4.trinn 
Fadderklassene har 
høstverksted med 
1.klassingene  
SFO-mat: varmmat 

15.30 Elever som kun har tilsyn til 
kl. 15.30 går hjem 

Elever som kun har tilsyn til 
kl. 15.30 går hjem 

Elever som kun har tilsyn til 
kl. 15.30 går hjem 

Elever som kun har tilsyn til 
kl. 15.30 går hjem 

Elever som kun har tilsyn til 
kl. 15.30 går hjem 

17.00 SFO stenger SFO stenger SFO stenger SFO stenger SFO stenger 

 


