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Aktivitetsskolen er en læringsarena som understøtter 
skolens arbeid med de grunnleggende ferdighetene lesing, 
regning, skriving, digitale ferdigheter og muntlige 
ferdigheter.  

Aktivitetsskolen skal ikke være en forlengelse av skoledagen, det er 
derfor viktig å understreke at de læringsstøttende aktivitetene skal 
være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt og 
fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".   

Barn er veldig lærevillige, spørrende og utforskende. Barn lærer 
gjennom lek. Kursene skal ivareta leken, men samtidig være 
planlagte, med tydelig formulerte læringsmål.  

Kursene har oppstarts- og sluttidspunkter, og det er viktig å prøve å 
unngå at barna blir hentet for tidlig, slik at aktivitetene ikke blir 
avbrutt.   

Kursene er ett av mange tiltak for å kunne tilby en variert, morsom 
og lærerik aktivitetsskole der alle trives og har det gøy.   

   

   

 

 

Med hilsen   

Audun Aardal  

rektor  
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Hei til både barn og foresatte!   

Aktivitetsskolen er en god arena for læring, både sosial og faglig. 

Vi på AKS har satt sammen et kurstilbud slik at dagen blir fylt med 
morsomme, motiverende og læringsstøttende aktiviteter.  

Kursene er gratis og er i AKS-tiden og varer ut mai 2018. Det er lov å 
melde seg på flere kurs. Skriv opp en prioriteringsliste, der 1.er 
førstevalget osv.    

Det er viktig at dere snakker med barna om hva de ønsker å være 
med på, så det ikke er dere som bestemmer kursene for barna. Viser 
det seg at barna ikke trives på kurset, så tar vi kontakt med dere. 
Ønsker dere å gjøre endringer etter kursstart, så må det sendes en 
mail til baseleder. Barna kan ikke melde seg ut av kurset selv.  

Påmeldingsskjemaet finner dere på siste side av heftet. 
Påmeldingsfristen er fredag 19.januar 2018.  

Håper du finner noe som du har lyst til å være med på!   

Mvh. alle voksne på Aktivitetsskolen  
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All idrett – påmelding  

Tilbudet gjelder for 1.-4. trinn.     

Om du liker gym, moro og lek er all idrett noe for 
deg!  Kom å bli med, så kommer vi i kjempeform 
alle som en.  Det eneste som kreves er at dere har 
med godt humør!  

På dette kurset vil barna få en liten smakebit av forskjellige idretter. 
Dette er viktig for å bedre motoriske ferdigheter, opprettholde god 
helse og vil være et godt hjelpemiddel for å bedre sosial 
kompetanse. Samtidig vil barna få mestringsfølelse og utfordringer 
slik at vi ser god progresjon.   

Mål: Styrke sosiale, matematiske og motoriske ferdigheter. 

 

Kunst og håndverk –påmelding   

Tilbudet gjelder for 1.-4. trinn.     

Er du glad i kunst, form og farger? Har du 
lyst til å utvikle dine kreative sanser, og 
utfolde deg selv ved å bruke din fantasi? Da 
er dette kurset noe for deg!  

Her vil vi leke med forskjellige teknikker, former, materialer og 
visuelle uttrykk. Vi bruker fantasien og du lærer å utrykke deg 
kreativt gjennom små og store spennende oppgaver.  

Kunst og håndverk er gøy og lærerikt. Tenk så morsomt det er å ta 
med noe fint hjem.  

Mål: Styrke matematiske og sosiale ferdigheter.  
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Tur - påmelding   

Kurset gjelder for 1.-4. trinn.  

Liker du å være ute og lære om skog og mark?   

Vi skal dra på spennende turer og lære masse om 
naturen. På turgruppa blir det mye lek og moro i 
skog og mark. Vi drar også på turer i nærmiljøet. Kurset inkluderer 
blant annet å lage mat på bål, leke fritt i skogen og lære om 
endringene som skjer når årstidene skifter. Barna må ha tursekk 
med matpakke, drikke, sitteunderlag og klær etter vær.  

Mål: Styrke sosiale ferdigheter og gi kunnskap om nærmiljø og 
naturfag.  

 

Korgruppe – påmelding  

Kurset gjelder for 1.-4. trinn.  

Er du glad i å synge? Da er dette kurset noe for 
deg!  

Gjennom musikkaktiviteter vil barna oppleve og bli kjent med 
forskjellige musikalske uttrykksformer; det eksperimenteres med 
sang og stemmen, med kropp og ulike former for bevegelse.  

Vi lærer tradisjonelle norske og engelske sanger, ulike sangleker og 
lærer pusteteknikker.  

Mål: Styrke språklige og sosiale ferdigheter  
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Underholdningsgruppe – ingen påmelding   

Kurset gjelder for 1.-4. trinn.  

Dette kurset melder barna seg på selv. 
Underholdningsgruppen opptrer på 
bursdagsfeiringene som vi har ca. en gang i 
måneden. Barna kan danse, synge, fortelle 
vitser o.l. De fleste velger å opptre i grupper. Den voksne vil hjelpe til 
med musikk og gi råd og veiledning. Det er begrenset hvor mange 
grupper som kan opptre på hver bursdagsfeiring, så derfor vil de få 
hver sin måned hvor de kan øve og 
opptre                                                

Mål: Styrke motoriske, språklige og sosiale ferdigheter  

 

Oppdagelses- og undringsgruppe -påmelding  

Kurset gjelder for 1. trinn.  

Barn har ofte mange spørsmål og undrer seg ofte 
over alt mulig rart. På dette kurset vil det bli 
mulighet til å finne ut akkurat "hvorfor” ting er 
som de er. Vi skal innom alt i fra dinosaurtiden til kroppen med 
masse forskjellige og spennende forsknings eksperimenter.  

Er du en person som ofte er nysgjerrig og ønsker å utforske nye ting, 
så er dette kurset noe for deg. Her er det mye læring samt mye 
moro! Hvem vet kanskje det vokser fram en liten forskerspire i deg.   

Mål: Styrke matematiske, språklige og sosiale ferdigheter. 
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Musikk, sang og lek - påmelding   

Kurset gjelder for 1. trinn.  

Gjennom samhandling og gode opplevelser med 
musikk og bevegelse kan det gi uttrykk for 
refleksjon, følelser og fantasier. Musikkundervisning 
for barn legger forholdene til rette for en helhetlig 
læring, som samtidig gir mulighet for 
musikkopplevelse og musikkforståelse. Gjennom 
musikkaktiviteter vil barna oppleve og bli kjent med forskjellige 
musikalske uttrykksformer; det eksperimenteres med sang og 
stemmen, instrumenter, kropp og ulike former for bevegelse.  

Mål: Styrke matematiske, språklige og sosiale ferdigheter. 

 

Spill og hjernetrim – påmelding  

Kurset gjelder for 1. trinn.   

Liker du å tenke så det knaker og liker du å 
spille spill? Da er dette kurset perfekt for 
deg. Kom og bli med når vi trimmer hjernen 
med morsomme og spennende oppgaver og 
spiller spill som passer for alle.   

Her skal vi løse oppgaver og bruke hjernen vår gjennom lek og 
moro. Vi skal spille forskjellige spill, ha quiz, leke med tall og 
bokstaver, kryssord og bli kjent med geometriske figurer. Vi vil også 
bruke flere av de pedagogiske og læringsrike dataspillene som 
skolen bruker.  

Mål: Styrke språklige, matematiske og sosiale ferdigheter.  
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Dramagruppe – påmelding   

Kurset gjelder for 1.- 2. trinn        

Bor det en liten skuespiller inni deg? På dette 
kurset blir det spennende, lærerikt og 
morsomt.  Du lærer å finne roller til ulike 
karakterer, å memorere tekst og koordinasjon, 
stemmebruk og uttrykk.  Samtidig som vi har 
det gøy på scenen. Vi lager også rekvisitter og kostymer.   

Hvis du melder deg på dramagruppa, innebærer det at du må 
fullføre kurset. Alle roller er like viktige, for å ende opp med en 
fantastisk forestilling.   

Mål: Styrke språklige og sosiale ferdigheter.       

 

Bokklubben- påmelding  

Kurset gjelder for 1.-2. trinn.   

Ved hjelp av bøker kan barna utvikle fantasien 
og kreativiteten sin, samt øke kunnskap. Vi kan 
bruke bøker som inspirasjonskilde til mange 
aktiviteter. Her skal vi tegne og male hendelser 
fra fortellinger, lage egne bøker, sitte sammen 
og samtale om bokens innhold og å se film 
relatert til bøkene.   

Mål: Styrke språklige og sosial ferdigheter.  
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Tegnekurs- påmelding  

Kurset gjelder for 2. trinn.  

Liker du å tegne og har lyst til å lære mer er 
dette kurset midt i blinken for deg!  

Her får du mulighet til å videreutvikle tegneferdighetene og 
tegnegleden med spennende tegneoppgaver. Vi vil bruke flere av 
tipsene fra "Øystein`s blyant" og andre nettsider. Tegning handler 
om øvelse, om å se og overføre til papir.  

Mål: Styrke matematiske, språklige og sosiale ferdigheter.  

 

 

Sløyd – påmelding  

Kurset gjelder for 2. trinn.  

Bli dyktigere til å beherske teknikker og benytte 
naturens materialer til å lage artige og nyttige 
produkter.   

Å forme og bygge gir inspirasjon og vil trolig bidra til at barna får 
bedre utbytte av kurset. De vil få oppgaver som er inspirerende og 
som skal gi en god mestringsfølelse. Når man sitter med et ferdig 
produkt i hånda er det vanskelig å ikke føle seg stolt!     

Mål: Styrke norsk og matematiske ferdigheter.  
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Bakegruppe – påmelding  

Kurset gjelder 2 trinn.  

Bor det en liten baker i deg eller er du bare 
glad i spise boller? På dette kurset vil du 
kunne lære å lage ulike type kaker, lese 
oppskrifter, øve på å veie og måle, og bli godt 
kjent med ulike kjøkkenredskaper.  

Her er hygienen viktig og derfor må man alltid ha med forkle, 
innesko og strikk i håret for de som trenger det.  

Mål: Styrke matematiske, språklige og sosiale ferdigheter.  

 

 

Leksehjelp –påmelding  

Tilbudet gjelder for 2.-4. trinn.     

Vi tilbyr et stille rom for deg som vil gjøre 
lekser på skolen. Perfekt for deg som kanskje 
har litt for mye annet å gjøre etter AKS. Det 
er alltid en voksen til stede som kan hjelpe 
deg.  

Vi vil minne om at det alltid er foresattes ansvar å se over leksene 
før de skal leveres.        

2.-3.trinn: mandager og tirsdager kl. 15.30 16.15. 
4.trinn: mandager kl. 14.00-15.15 

Mål: Styrke språklige og matematiske ferdigheter. 
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Origami- påmelding  
Kurset gjelder for 3. trinn  

Er du glad i å utforske forskjellige figurer og 
former og har lyst å lære nye ting om bretting av 
papir? Da er origamigruppen perfekt for deg.  

Origami var originalt en japansk oppfinnelse. Designet varierer fra 
enkle figurer med bare to eller tre bretter, opp til utrolig komplekse 
figurer.  

Meld deg på om du ønsker å lage spennende og morsomme figurer.  

 Mål: Styrke språklige og matematiske ferdigheter 

 

Datagruppe - påmelding   

Kurset gjelder 3. trinn.   

På dette kurset skal vi blant annet lære om 
hvordan vi kan bruke pc og Ipad til å finne 
informasjon, og vise den frem.  

Vi skal lære om PowerPoint, Word, og hvor vi kan finne informasjon 
på internett. Vi skal også gå igjennom nettvett.  

Mål: Styrke IKT, matematiske og språkferdigheter  
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Hiphop/Break Dance- påmelding   

Kurset gjelder for 3.-4. trinn.  

Kom og opplev en av verdens mest 
populære dansestil som ble skapt og 
utviklet som en del av hiphop.  

Dansen er et utrykk for samspill mellom 
sanser, følelser og både grov og fin 
motorikk. Dansen består av flere funksjoner, eksempel UP rock, Top 
rock og Down rock.  

Mål: Sosiale, matematiske og motoriske ferdigheter. 

 

 

Matglede- påmelding  

Kurset gjelder for 4. trinn.  

På onsdager har vi fått gleden av å låne det 
nye skolekjøkkenet. Der blir det matglede. 
Vi vil bake og lage ulike matretter.  

Barna vil kunne lese oppskrift, måle / veie og trylle sammen 
fantastiske mat/bake retter.  

Mål: Styrke matematiske, språklige og sosiale ferdigheter. 
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Avisgruppe - påmelding   
Kurset gjelder for 4. trinn  

På dette kurset skal vi lage en avis for 
aktivitetsskolen. Her skal vi lære om avis, skrive 
om saker som engasjerer oss, og ta bilder. Vi vil 
bruke pc og IPad som verktøy. Barna får sjansen 
til å jobbe som journalister. Vi må innhente informasjon, og 
intervjue.   

Det har blitt en tradisjon at fjerde klassingene på Årvoll AKS selger 
denne avisen på siste bursdagsfeiring i slutten av skoleåret.   

Mål: Styrke IKT, matematiske og språklige ferdigheter. 

 

Superfredag! - Ingen påmelding   
Kurset gjelder for 4. trinn   

Ingen fredag på AKS er lik! Vi kommer til å tilby 
mange forskjellige aktiviteter disse dagene, blant 
annet; X-box med "just Dance", film, "Ha-med 
dag", kanskje en tur? Disse dagene skal vi gjøre 
noe ekstra hyggelig!  

Mer informasjon kommer på månedsplanene til 4. trinn.    

Mål: Sosiale, språklige og motoriske ferdigheter. 
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Kodekurs - påmelding   

Kurset gjelder for 4. trinn  

Alle elever som går på 4. trinn får nå tilbud 
om å lære enkel koding. Kodekurset 
arrangeres i samarbeid med 
Aktivitetsskolen(AKS), alle fjerdeklassinger 
kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke. Kodekurset er 
et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra 
kl. 15.00–16.30. 

Vi håper ditt barn vil delta!  

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Man kan 
bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både 
nyttig, lærerikt og underholdende. På kodekurset vil elevene bli 
kjent med Scratch.  

Scratch gir et godt grunnlag for å lære seg andre 
programmeringsspråk senere. Elevene som deltar på kodekurset får 
et eget kurshefte og en brukerkonto. 

Elever som ønsker å delta på kodekurset melder seg på via en 

påmeldingsløsning på Skoleplattform Oslo.  

 
 

  

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_AkavElsYCFYGILAodujgAZQ&url=http://www.marienlyst.gs.oslo.no/tilbud/Aktivitetsskolen_tilbud/Aktivitetsskolen_tilbud.html&ei=zE2BVc-qOYGRsgG68YCoBg&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNFlSVnaNAbpW2icFEEAI60Q1SZpwg&ust=1434623813316357


  


