
 

Klemetsrud  

Aktivitetsskole 

Månedsplan for mars 2020 

3. og 4.trinn 

            Telefon: 480 42 534 

MANDAG 2/3 TIRSDAG 3/3 ONSDAG 4/3 TORSDAG 5/3 FREDAG 6/3 
UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK 

Tema: empati og 

språkkampanje 

 

Turdag 
1.-4. trinn 

I dag går gruppe 1 på tur i 
skogen. 

 

Vi perler figurer fra 
Minecraft 

 

Masterchef 

2.-3.trinn 

Barna må melde seg på 

denne aktiviteten. Maks 10 

barn, førstemann til mølla. Vi lager armbånd 


 
 

 

Vi øver på finmotorikk 

 
Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn

Empati  Språkkampanje m/skolen 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫   ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Månedens tema er empati. Vi jobber med å vise medfølelse for andre, og det å kunne sette seg inn i andres 

følelser. Vi samarbeider med skolen om den nye språkkampanjen som har fokus på hvordan vi snakker til 

hverandre, og hvordan dette kan påvirke de rundt oss.  

 

 

Ukens meny 

Man: Brødmat 

Tirs: Tomatsuppe 

Ons: Brødmat 

Tors: Salat 

Fre: Ostesmørbrød 



 

Klemetsrud  

Aktivitetsskole 

Månedsplan for mars 2020 

3. og 4.trinn 

            Telefon: 480 42 534 

MANDAG 9/3 TIRSDAG 10/3 ONSDAG 11/3 TORSDAG 12/3 FREDAG 13/3 
UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK 

Tema: empati og 

språkkampanje 

 
 

 

Turdag 
1.-4.trinn 

I dag går gruppe 2 på tur i 
skogen. 

 

Mindstorms 
Vi bygger forskjellige 

figurer av lego, og 

programmerer de til å 

bevege seg. 

Kl.15.00-16.00 

 
 

 

 
 

Vi prøver å spille amerikansk 

fotball i dag. Fint for barna 

å teste, før de evt. melder 

seg på. Påmelding vil skje 

etter denne dagen. Vi bruker 

gymsalen om det blir dårlig 

vær. 

 

Masterchef 
2.-3.trinn 

Barna må melde seg på 

denne aktiviteten. Maks 10 

barn, førstemann til mølla. 

 

Vi lager hytte av ispinner. 

Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn 

 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫   ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Månedens tema er empati. Vi jobber med å vise medfølelse for andre, og det å kunne sette seg inn i andres følelser. 

Vi samarbeider med skolen om den nye språkkampanjen som har fokus på hvordan vi snakker til hverandre, og 

hvordan dette kan påvirke de rundt oss. 

 

Ukens meny 

Man: Brødmat 

Tirs: Fiskepinner 

Ons: Brødmat 

Tors: Havregrøt 

Fre: Ostesmørbrød 



 

Klemetsrud  

Aktivitetsskole 

Månedsplan for mars 2020 

3. og 4.trinn 

            Telefon: 480 42 534 

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 
UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK 

Tema: empati og 

språkkampanje 

 
 

 

Turdag 
1.-4.trinn 

I dag går gruppe 3 på tur i 
skogen. 

 

Mindstorms 
Vi bygger forskjellige 

figurer av lego, og 

programmerer de til å 

bevege seg. 

Kl. 15.00-16.00 

 

Vi skal lære å trikse med 

ball, men også 

grunnleggende ferdigheter 

og regler i fotball. Vi bruker 

gymsalen hvis det er dårlig 

vær. 

 
 

Masterchef 
2.-3.trinn 

Barna må melde seg på 

denne aktiviteten. Maks 10 

barn, førstemann til mølla. 

 

 

Fingermaling 
Vi maler bilder med fingrene 

våre. 

Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫   ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Månedens tema er empati. Vi jobber med å vise medfølelse for andre, og det å kunne sette seg inn i andres 

følelser. Vi samarbeider med skolen om den nye språkkampanjen som har fokus på hvordan vi snakker til 

hverandre, og hvordan dette kan påvirke de rundt oss. 

 

Ukens meny 

Man: Brødmat 

Tirs: Tomatsuppe 

Ons: Brødmat 

Tors: Salat 

Fre: Ostesmørbrød 



 

Klemetsrud  

Aktivitetsskole 

Månedsplan for mars 2020 

3. og 4.trinn 

            Telefon: 480 42 534 

MANDAG 23/3 TIRSDAG 24/3 ONSDAG 25/3 TORSDAG 26/3 FREDAG 27/3 
UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK 

Tema: empati og 

språkkampanje 

 
 

Turdag 
1.-4.trinn 

I dag går gruppe 4 på tur i 
skogen. 

 

 
Vi markerer dagen med 

vafler til lunsj.  
 
 

Vi lager påskeegg. 

 

Masterchef 
2.-3.trinn 

Barna må melde seg på 

denne aktiviteten. Maks 

10 barn, førstemann til 

mølla. 

 
Vi lager påskeoppheng og 

påskekort. 

 

Mindstorms 
Vi bygger forskjellige 

figurer av lego, og 

programmerer de til å 

bevege seg. 

Kl. 15.00-16.00 

 

Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn 
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Månedens tema er empati. Vi jobber med å vise medfølelse for andre, og det å kunne sette seg inn i andres følelser. 

Vi samarbeider med skolen om den nye språkkampanjen som har fokus på hvordan vi snakker til hverandre, og 

hvordan dette kan påvirke de rundt oss. 

Ukens meny 

Man: Brødmat 

Tirs: Havregrøt 

Ons: Brødmat 

Tors: Fiskekaker 

Fre: Ostesmørbrød 



 

Klemetsrud  

Aktivitetsskole 

Månedsplan for mars 2020 

3. og 4.trinn 

            Telefon: 480 42 534 

MANDAG 30/3 TIRSDAG 31/3 ONSDAG 1/4 TORSDAG 2/4 FREDAG 3/4 
UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK UTELEK 

Tema: empati og 

språkkampanje 

 
 

Turdag 
1.-4.trinn 

I dag går gruppe 5 på tur i 
skogen. 

 

Mindstorms 
Vi bygger forskjellige 

figurer av lego, og 

programmerer de til å 

bevege seg. 

Kl. 15.00-16.00 

 

Vi lager påskelunsj, og alle 

må ha på seg noe gult. 

Koden er gul! 

Det blir også ulike 

aktiviteter både inne og 

ute. Fint hvis noen av 

foreldrene kan bidra med 

gule muffins eller en kake 

av noe slag. 

 

Månedens 
bursdagsbarn 

 

Vi lager påskepynt av 

forskjellig materiale. 

 

Månedens 

film 

 

Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn Kodekurs på skolen 4.trinn 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫   ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Månedens tema er empati. Vi jobber med å vise medfølelse for andre, og det å kunne sette seg inn i andres følelser. 

Vi samarbeider med skolen om den nye språkkampanjen som har fokus på hvordan vi snakker til hverandre, og 

hvordan dette kan påvirke de rundt oss. 

 

Ukens meny 

Man: Brødmat 

Tirs: Havregrøt 

Ons: Brødmat 

Tors: Fiskekaker 

Fre: Ostesmørbrød 


