
Aktivitetsplan Smeaheia SFO desember 2022
Tema: «Juletider»
RESPEKTmål: «Vi tilbyr å hjelpe hverandre. Vi er ekstra omsorgsfulle»
Årshjul aktiviteter 2022-2023

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

48
Juleverksted 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Lage julelenke
2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4. trinns gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2. - 4. trinn

Fri lek 1. trinn

Tur 1. Trinn

Fysisk aktivitet
gymsal i regi av

Sandnes vgs
2. - 4. trinn

49 Juleverksted 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Lage juletre 2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2. - 4. trinn

Fri lek 1. trinn

Tur 1. Trinn

Fysisk aktivitet
gymsal i regi av

Sandnes vgs
2. - 4. trinn

50 Juleverksted 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Lage julehjerter
2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2. - 4. trinn

Fri lek 1. trinn

Bursdagsmarkering
desember barn,

med grøtfest

51 Juleverksted 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Lage snømann 2. og 3. tr.

Fri lek 1. trinn

4.trinns gruppe

Siste
undervisningsdag.

SFO åpner kl.
13.00

Fri lek 1. - 4. trinn*

*SFO har heldagsåpent tilbud, kl.
07.30-16.30, 22.-23.

Ferieprogram, med praktisk informasjon, legges
på  hjemmesiden

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-Smeaheia-%C3%A5rshjul-2022-23.docx-6d2ad694-ba00.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf


52 *SFO har heldagsåpent tilbud, kl. 07.30-16.30, 27.-30.12.
Ferieprogram, med praktisk informasjon, legges på hjemmesiden

*Onsdager har barna på 1. trinn lov til å ta med pokemonkort. Noen av barna har vært opptatt av

kortene i det siste og vi velger derfor å åpne for en “kort-dag”. Bytting av kort er en del av spillet og vi

ber om at dere snakker om ulike sider ved dette hjemme, dersom barnet velger å ta med kort.

Daglige aktiviteter på basene i desember:
På 1. trinn lager en “tulle-nisse” litt gøy for oss hver dag. Vi skal også lese litt hver dag, fra juleboken

“Jakten på den magisk julebyen” av Jørn Lier Horst.

Hos 2. - 4. trinn trekkes julekalender hver dag og vi teller ned til jul med Pacman kalender. “Jul i

blåfjell” vises under maten. Sammen pynter vi et “juletre” med perler.

Vi ønsker små og store en fin juletid & takker samtidig alle foreldre
for at vi har «fått låne» barna deres i året som har gått!

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i det nye året.


