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PERIODE 2 "Vi i verden" 

Med fokus på relasjonsbygging, vennskap og trygghet vil denne 

perioden også bære preg av aktiviteter som kan være med på å 

forsterke dette. Alle aktivitetene vil skape mulighet for å jobbe 

sammen i grupper, med læringspartner eller på lag. Fra tema "vi i 

verden" kommer vi til å legge fokus på barnas rettigheter, 

rettferdighet, verdier, følelser og hvordan barn i andre land har det. 

FN-dagen står også sentralt i dette tema og 24. oktober vil dette 

være i fokus hos oss på aktivitetsskolen. 

Rammeplan Oslo Kommune Utdanningsetaten 

AKS på Fernanda Nissen skole skal være med å fremme skolens periodetema 

"Vi i verden" og dekke de fire målområdene i rammeplanen.  

Videre ønsker vi å forklare litt hvordan vi kommer til å jobbe med temaet og de 

fem målområdene i 3. og 4. trinn. 

 

Kunst, kultur og kreativitet  
For dette målområdet har vi satt opp velgeaktiviteter hvor barna får mulighet 

til å uttrykke seg kreativt gjennom praktisk-estetiske fag, teater, sang og 

musikk. Denne perioden har vi valgt å starte med aktivitetene de kjenner til fra 

den tidligere perioden: Perling på "Lounge og spill", "Kreative hjørnet" og "kor". 

Det nye for perioden vil da også være "teaterlek" og "visuell kunst" fra 

kulturskolen 

Vi fortsetter også med aktiviteten "Byggmesterne" hvor barna får bryne seg 

med konstruksjons teknikker og bygging ved hjelp av Lego og Kappla. 

Samarbeid er noe som er et stort fokus på skolen denne perioden som også er 

noe vi alltid legger fokus på her på AKS. På bygg blir det god mulighet for å 

samarbeide om å bygge større prosjekter og finne løsninger sammen. 

 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Natur er noe vi satser sterkt på spesielt i feriene, noe som også ble lagt fokus 

på i høstferien. 

Fernanda Nissen er også en skole som satser på miljøet og bærekraftig 

utvikling. Det blir lagt fokus på å kaste minst mulig mat her på skolen og barna 
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er med på kaste matavfall hver dag og passe på at søppelsorteringen i hvert 

læringsrom er i orden. 

 

Fysisk aktivitet og lek 
Helt siden AKS åpnet har vi erfart at gymsalen og dansesalen er to viktige 

arenaer for barna. Vi åpner opp gymsalen for organisert aktivitet på fredager. 

Allidretten fortsetter videre, denne gangen bryting i bjølsenhallen. Dette er et 

samarbeid med Sagene IF som vi er veldig stolte av. Her får barna erfare 

organisert idrett utenfor skoleområdet, som også støtter under målet om at 

barna skal kunne mer om hva som skjer i nærmiljøet! 

En ny aktivitet for denne perioden er basketballkurs, informasjon om dette 

kurset står lenger nede under aktiviteter på onsdag.   

 

Mat og helse. 

Vi har matservering på basen hver torsdag. Selv om vi ikke serverer mat på AKS 

hver dag, er vi fortsatt opptatt av at barna skal få energipåfyll i løpet av dagen. 

Derfor kommer vi til å fortsette med fruktservering til matpakken ved spising 

14.10. Her får barna et variert tilbud fra dag til dag og uke til uke. Vi har frem til 

nå servert mest epler, pærer og banan siden dette er det mest populære. Vi har 

også servert blåbær, plommer og gulrøtter.  

 

Sosial utvikling. 

Sosial utvikling er ikke en av de fire temaområdene i rammeplanen men blir 

lagt mye fokus på under rammer og forutsetninger i samme plan. Det er noe vi 

på Fernanda Nissen fokuserer mye på. Vi har et fokus på positive relasjoner 

gjennom vennskap og felleskap og omsorg for hverandre i aktivitet. Punkt som 

empati, samarbeid, selvhevdelse og ansvarlighet er noe av det vi jobber daglig 

med.  
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AKTIVITETER I PERIODE 2 

Mandag: 

Kulturskolen uke 41-51 

Sted: Musikkrommet og danserommet 

Vi er så heldige at vi har fått muligheten til å være en av de utvalgte skolene for 

prosjektet til kulturskolen! Det har vært påmelding til aktivitetene så mange av 

kursene er fylt opp. For de barna som ikke fikk nå før jul har muligheten til å 

melde seg på etter jul. 

Ukulele: 

På ukulelegruppe lærer barna grunnleggende ukulelespill i en morsom og 

lystbetont setting. Timene består av sang, lek og samspill. Målet er å skape 

musikkglede fra tidlig alder som kan vare livet ut. 

Teaterlek:  

I teaterlek får barna en innføring i teater og bevegelse 

med fokus på å utvikle fellesskap og trygghet i gruppa 

og å ha det gøy sammen i møtet med teaterfaget. Vi 

gjør øvelser og leker som tar utgangspunkt i blant 

annet improvisasjon, kroppsbevissthet, stemme og 

samarbeid.  

____________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Sted: 3C læringsrom 

På byggmesterne blir barna kjent med sine 

finmotoriske og kreative egenskaper. Barna 

får muligheten til å bygge med forskjellige 

klosser som for eksempel LEGO og kapla. For 

å bygge under temaet for perioden så 

samarbeider vi om små og store prosjekter. 

Dette har blitt en veldig populær aktivitet for mange på AKS, som har gjort at vi 

har utvidet det til to rom for å la flere få muligheten til å bli med på felleskapet 

på byggmesterne.  

______________________________________________________________ 
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Lounge og spill 
Sted: AKS2 
Lounge og spill er på AKS2 og 3B sitt klasserom. Her åpner vi for perling, brett-og 
kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende oppgaver 
for periode 7 i papirformat for både perling og tegning og utfyllingsark.  

 

TIRSDAG: 

ALLIDRETT: Bryting  

Vi har en fantastisk avtale med Sagene IF. Denne 

aktiviteten går under navnet Allidrett, og denne 

gangen er det bryting som skal prøves ut.  

Sagene IF stiller med instruktører som er erfaren 

innen bryting. Vi reiser etter skoletid og er tilbake 

til klokken 16.00.  

Vi har også med voksne fra basen for å trygge og 

hjelpe til i aktiviteten om nødvendig. 

_________________________________________________________________ 

Kulturskolen uke 41-51 

Sted: Musikkrommet og danserommet 

Vi er så heldige at vi har fått muligheten til å være en av de utvalgte skolene for 

prosjektet til kulturskolen! Det har vært påmelding til aktivitetene så mange av 

kursene er fylt opp. For de barna som ikke fikk 

nå før jul har muligheten til å melde seg på 

etter jul. 

 

Visuell kunst:  

Er du glad i å tegning, maling og forming? Da 
er visuell kunst noe for deg. Her prøver vi ut 
ulike teknikker og materialer, i en morsom og kreativ setting. I kurset har vi 
fokus på utforskning og skaperglede. 
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BYGGMESTERNE 

Sted: 3B læringsrom 

På byggmesterne blir barna kjent med sine 

finmotoriske og kreative egenskaper. 

Barna får muligheten til å bygge med 

forskjellige klosser som for eksempel LEGO 

og kapla. For å bygge under temaet for 

perioden så samarbeider vi om små og 

store prosjekter. Dette har blitt en veldig 

populær aktivitet for mange på AKS, som 

har gjort at vi har utvidet det til to rom for 

å la flere få muligheten til å bli med på felleskapet på byggmesterne.  
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ONSDAG: 

FNS KOR!  

Sted: Kunnskapstrapp 

Koret er et frivillig organ. Det betyr da at dirigent 

Elisabet Voll Ådnøy har ansvaret for koret. Det har 

blitt nå en god gruppe som møtes i trappen hver 

mandag for å øve på sanger sammen. Her skriver dere 

inn skole, klasse og navn på barnet. Vi anbefaler at 

barn prøver det ut før de blir påmeldt koret.  

 

Baskett kurs 
Sted: Gymsal 

Centrum Tigers har blitt plukket ut av 
Norges Basketballforbund til å delta i et 
inkluderingsprosjekt. Vi på Fernanda 
Nissen er så heldig at vi får muligheten til 
å være en del av dette prosjektet! 2 
instruktører kommer til vår gymsal hver 
onsdag uke 41-51. Gruppen blir da delt i 
3. trinn klokken 14.00 og 4. trinn klokken 
15.00. Vi ønsker å dra med så mange barn 
som mulig på dette morsomme 
prosjektet. Dette blir gøy! 

 
Lounge og spill 
Sted: AKS2 
Lounge og spill er på AKS2 og 3D sitt læringsrom. Her åpner vi for perling, brett-
og kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende 
oppgaver som passer til læringsperioden i papirformat for både perling og 
tegning og utfyllingsark. 
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TORSDAG:  
Aktiviteter starter 15.00 grunnet lyttevenn bruker rommene 14.00-15 

Kunst og håndverk  

Sted: Læringsrom ved 4. trinn garderobe 

Barna får mulighet til å utforske sine 

kreative sider på tekstilrommet. Vi kommer 

til å male, flette, klippe, lime og lage 

prosjekter sammen og individuelt. For å 

bygge under temaet for perioden så starter 

vi med vennskapsbånd. Vi kommer videre 

til å oppfordre til samarbeid mellom barna. 

____________________________________________________________ 

Lyttevenn 

Sted: Div. klasserom i 3. etasje 

Som i fjor får også i år 3. klasse muligheten til 

å være med på lyttevenn. Hver torsdag så 

kommer pensjonister fra lyttevenn til vår 

skole for å høre på 3. klassingene våre lese fra 

bøker barna har valgt selv. Lyttevenn er der 

for å lytte, forklare vanskelige ord og 

sammenhenger i tekst, snakke sammen og spørre om innholdet i teksten til 

barna. Vi er veldig fornøyd med dette samarbeidet, og fra det vi har sett til nå, 

så digger barna det også. 

____________________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Sted: 3B læringsrom 

På byggmesterne blir barna kjent med sine motoriske og kreative egenskaper. 
Barna får muligheten til å bygge med forskjellige klosser som for eksempel LEGO 
og kapla. For å bygge under temaet for perioden så samarbeider vi om små og 
store prosjekter. Dette har blitt en veldig populær aktivitet for mange på AKS, som 
har gjort at vi har utvidet det til to rom for å la flere få muligheten til å bli med på 
felleskapet på byggmesterne.  
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FREDAG: 

GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Gymsalen er en arena vi øver mye på å forholde oss 

til regler og det å spille med og mot andre barn. 

Her satser vi på organiserte leker og aktiviteter 

som også hjelper barna til å samarbeide og 

akseptere hverandre, samtidig som de får utfordret seg på taktisk tenking, 

motoriske egenskaper og kroppslige opplevelser som svette og puls. 

________________________________________________________________ 

Kahoot 
Sted: læringsrom i 3. etasje  
 
Kahoot er nytt for denne perioden. Barna går 
sammen i grupper eller spiller "alle mot 
alle". Her blir det quizer som fokuserer på å 
repetere det barna har lært på skolen og 
AKS. Det blir også noen quizer som er rettet 
mot interessene til barna som er med på 
aktiviteten.  
________________________________________________________________ 

Lounge og spill 
Sted: AKS2 
Lounge og spill er på AKS2 og 3D sitt læringsrom. Her åpner vi for perling, brett-
og kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende 
oppgaver som passer til læringsperioden i papirformat for både perling og 
tegning og utfyllingsark.  

 

 

 


