
4.KLASSEKLUBB 

 

Kjære elever og foresatte på 4.trinn AKS. 

 

I tabellen på baksiden ser dere planen for 4.klasseklubben for resten av 

året. Her er det mye å glede seg til! 😊  

 

Vi fortsetter med «hvorfor det?» prosjektet til og med uke 44, torsdag 7. 

november blir det utstilling på skolen, hold av datoen! 

 

Vi gleder oss til morsomme fredager sammen med dere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Mustafa, Kevin, Steinar, Emma og Eirin 😊 

 



 
 

Uke Aktivitet INFORMASJON 

41 «Hvorfor det?» prosjektet og 

 

Gymsalaktiviteter 

Matservering på skolen 

 

 

12.15-16.00 

42 «Hvorfor det?» prosjektet og 

 

Skattejakt  

Matservering på skolen 

 

 

12.15-16.00 

43 «Hvorfor det?» prosjektet og 

 

Grilling i veitvetparken  

Matservering på skolen, 

elevene får i tillegg noe 

godt fra bålet.  

 

12.15-16.00 

44 «Hvorfor det?», prosjektet og 

 

Halloweenfest! 
Kle deg ut om du vil! Vi pynter basen, har disco og skumle 

formingsaktiviteter!  

Matservering på skolen 

 

HUSK: utstilling på 

skolen torsdag 

7.november! 

 

12.15-16.00 

45  Reptilparken eller matlagning  
Halve gruppen drar til reptilparken, og halve gruppen lager 

mat på skolen. 

Matpakke for de som drar 

på tur. Elevene får beskjed 

om hvem det gjelder.  

 

12.15- ca. 16.00 

46 Reptilparken eller matlagning 
Halve gruppen drar til reptilparken, og halve gruppen lager 

mat på skolen. 

Matpakke for de som drar 

på tur. Elevene får beskjed 

om hvem det gjelder.  

 

12.15- ca. 16.00 

47 Vi lager vår egen reptilpark 
Elevene fikk oppgaver i reptilparken, og skal lage en liten 

utstilling.  

Matservering på skolen 

 

 

12.15-16.00 

48 Skogtur 
 

Vi drar på tur i nærområdet, og lager mat på bålet! 

Får mat på tur, lurt å ta 

med en ekstra brødskive.  

 

Husk: Det finnes ikke 

dårlig vær, bare dårlig 

klær! 

12.15-16.00 

49  Formingsverksted og film  
Vi lager hjemmelagde julegaver og julepynt! Vi avslutter 

med film i auditoriet.  

Matservering på skolen 

 

 

12.15-16.00 

50 Konsert på sykehjem 
Vi drar på besøk til Rødtvet sykehjem, og synger 

julesanger for beboerne. Etterpå koser vi oss med 

pepperkaker og saft.    

Matservering på skolen 

 

 

 

12.15-16.00 

 


