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PERIODE 1 "DU OG JEG OG VI TO" 

Med fokus på relasjonsbygging, vennskap og trygghet vil denne 

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

dette. Det blir en rolig start med kontinuitet i aktiviteter hvor vi øver 

på rutiner og overganger. Alle aktivitetene vil skape mulighet for å 

jobbe sammen i grupper, med læringspartner eller på lag. Vi ønsker 

at barna skal finne seg til rette og kjenne seg trygge både på skolen 

og hverandre.  

Rammeplan Oslo Kommune Utdanningsetaten 

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

"Du og jeg og vi to" og dekke de fire temaområdene i rammeplanen.  

Videre følger en kort innføring i hvordan vi vil jobbe med "Du og jeg og vi to" 

gjennom fokusområdene "lek og sosial kompetanse" og "språk-lesing, skriving 

og muntlige ferdigheter" i tillegg til de fire temaområdene i 1. trinn. 

 

Lek og sosial kompetanse 

I den nye rammeplanen for AKS understrekes det at lek og sosial kompetanse 

skal være tilstede hver dag og i alle aktiviteter på AKS. Lek og læring henger tett 

sammen og det skal være moro å være med på de ulike aktivitetene vi tilbyr. 

Gjennom lek blir barna kjent med hverandre, relasjoner skapes og vi fokuserer 

på hvordan vi skal være mot hverandre, både på skolen og i hverdagen. Voksne 

på AKS skal være tilstede for barna og veilede barna i konflikthåndtering og 

relasjonsbygging. Barna skal oppleve at de har medansvar for hverandre, og at 

deres stemme blir hørt i utviklingen av aktivitetstilbudene.  

Denne perioden har vi en helt spesiell post på programmet som heter "Du og 

jeg og vi to". Her vil rollelek få stor plass med fokus på relasjonsbygging.  

 

Språk-lesing, skriving og muntlige ferdigheter 
Etter hvert som biblioteket kommer i stand vil barna bli tilbudt lesestunder på 

biblioteket. Lesing er en viktig ferdighet vi ønsker å ha fokus på. Med fokus på 

vennskap og relasjonsbygging blir biblioteket en viktig arena som også skaper 
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mulighet til å lese og se sammen som gruppe eller se i bøker med 

læringspartner.  

 

De fire temaområdene: 

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, dans, sang og musikk. 

Denne perioden har vi valgt å starte med aktivitetene de kjenner til som: 

Perling på "Perleverden" og spill i "spillklubben". I tillegg vil det hver fredag 

være "Det kreative hjørnet" hvor barna kan male, forme og skape.  

Vi fortsetter i år med "FNS Kor" hver onsdag hvor barna får bruke stemmen sin 

og synge til kjente og nye sanger.  

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Vi har aktiviteter som: "Byggmester Bob" hvor barna får bryne seg på 

konstruksjonsteknikker og bygging ved hjelp av PlusPlus klosser, Kappla og 

geometriske polydron former. Her blir det god mulighet for å samarbeide og 

finne løsninger sammen.  

Fernanda Nissen skole er en miljøskole og vi vil daglig ha fokus på resirkulering 

av avfall etter måltider og aktiviteter.  

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

populære arenaer for barna. Vi kommer til å fortsette denne perioden med 

"Fysisk aktivitets dag" på tirsdager hvor barna kan velge mellom "Lagspill" 

aktiviteter i gymsal og ulike stasjoner med turn, tau og hinderløype. Utelek vil 

også tilbys daglig, noe som gir barna frisk luft og mye bevegelse blant annet 

gjennom ballspill og hoppetau.  

Mat og helse 

En dag i uken serveres det et måltid på skolen. Måltidet er kjøttfritt.  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 hver dag. Her får barna et variert tilbud fra dag til dag og uke til 
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uke. Måltidene på AKS skal fungere som en pause for barna. Det legges vekt på 

at det skal være ro og hygge gjennom samlende voksenstyrte tavle-aktiviteter 

som for eksempel tegnelek, boblemann og kims lek.  

 

Det er viktig å understreke at AKS ikke skal drive med undervisning. Det skal 

ikke bli en forlenget skoledag! Vårt fokus skal være at elevene skal lære ved å 

gjøre, og det de gjør skal være gøy. 

 

 

 

AKTIVITETER I PERIODE 1 

HVER DAG: 

Ansvarlig: Alle voksne som jobber i 1. trinn  

Sted: Lekeplassen/skolegården  

Temaområde: Fysisk aktivitet  

Hver dag vil vi tilby utelek som aktivitet. Vi leker, 

graver, spiller ball, sykler og klatrer. Vi er ute 

uansett vær, så husk godt med ytterklær. 

  ______________________________________________________________ 

MANDAG: 

"DU OG JEG OG VI TO"  

Sted: AKS ROM 

Fokusområde: Lek og sosial kompetanse 

Hver mandag og onsdag vil AKS rommet bli gjort om til et 
lekerom hvor vi har ulike kroker med lekekjøkken, dukkekrok, 
bilbaner og bilder o.l. Tanken med lekerommet er å fremme 
rolleleken og på denne måten skape relasjoner og vennskap også på tvers av 
klassene. Det er også noe barna kjenner igjen fra barnehagen som vi håper kan 
være med på å skape trygghet nå i starten.  



4 
 

__________________________________________________________________ 

PERLEVERDEN   

Sted: læringsrom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Perleverden er svært populært, og vil derfor finne sted både 
på mandager og torsdager. Her får de tildelt ulike 
småprosjekter. Denne perioden skal de lage perler på snor og bruke perlebrett 
med utgangspunkt i mønster. Vi skal lage vennskapsarmbånd med bokstavperler 
og perle perler til hverandre. Underveis samarbeider vi med læringspartner!  

 

______________________________________________________________ 

 

TIRSDAG: 

GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Temaområde: Fysisk aktivitet/lek og sosialkompetanse 

Hver tirsdag har 1. trinn tilgang til hele gymsalen. Her 

deler vi gruppen i to hvor halvparten får prøve seg på på stasjonsaktiviteter 

som består av småturning, hinderløyper, ringleker og frilek. På den andre siden 

av gymsalen får barna prøve ut ulike typer lagspill som futsal, innebandy, 

kanonball o.l. Vi har også halve gymsalen på torsdager og vil tilby varierende 

gym aktiviteter da også.  

 

______________________________________________________________ 
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ONSDAG: 

DANSESAL:   

Påmeldingsaktivitet fra uke 40 

Ansvarlig: Pia  

Sted: Dansesal  

Temaområde: Fysisk aktivitet/lek og sosial kompetanse 

Her får barna ved hjelp av ulike musikksjangre og bevegelser trent opp 

motorikken, lære ulike dansesteg, samtidig som det blir morsomme leker og 

dansekonkurranser. Pia er utdannet dansepedagog og har lang erfaring med å 

drive danseskole, i tillegg til å lede klasser. Hun vil derfor gi barna et spennende 

og lærerikt møte med dansens verden. I denne perioden vil dans være 

velgeaktivitet på onsdager, slik at mange får muligheten til å prøve og se om 

det er noe som er aktuelt. Fra uke 40 vil det bli påmelding og fast gruppe.  

FNS KOR!  

Påmeldingsaktivitet 

Ansvarlig: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

Starter opp 28. september. 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet mot temaene vi jobber 

med i skolen.  

Koret er selvstendig drevet og det vil bli sendt ut informasjon og 

påmeldingsskjema. Koret starter kl.14.15-15.00 på onsdager og barna vil ha 

utelek etter korøvelse.    

TORSDAG: 

BYGGMESTER BOB  

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Sted: Læringsrom 1D 

På byggmester Bob får barna velge mellom ulike typer 

klosser å bygge med. Vi lager mindre grupper hvor de får 
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bygge med Kapla-klosser, store myke klosser, plusplus, polydron og vanlige 

klosser.  

_________________________________________________________________ 

 

SPILLKLUBBEN 

Sted: 1C læringsrom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

På spillklubben kan barna spille alt i fra sjakk med 

en medelev, eller Twister i en større gruppe. Vi 

har ulike spill som er både læringsstøttene og 

morsomme.  

Denne perioden vil vi ha fokus på å spille på lag og bli kjent med hverandre ved 

å spille sammen med noen du kanskje ikke kjenner så godt fra før.  

  

______________________________________________________________ 

FREDAG: 

 

DET KREATIVE HJØRNET   

Sted: 1B læringsrom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet  

I det kreative hjørnet får barna utfolde seg kreativt. Denne 

perioden kommer vi til å bruke økten til å bli bedre 

kjent med ulike materialer. Vi kommer til å jobbe 

mye to og to hvor de skal hjelpe hverandre med å 

blande farger, tegne innenfor strekene og øve på navnene til utstyr og 

materialer. 

Vi kommer til å starte med å forsøke å tegne/male et portrett av 

læringspartneren din som du sitter ved siden av.  

_________________________________________________________________ 
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JUST DANCE/KAHOOT 

Sted: 1B læringsrom  

Temaområde: Fysisk aktivitet/ Språk-lesing, skriving og muntlige ferdigheter 

Vi vil variere fredagene med å tilby Just Dance i læringsrommet. Vi spiller just 

dance-videoer på projektoren, rydder bort pulter og gir barna mulighet til å 

danse etter bevegelser.  

Etter hvert som barna får egen Ipad vil vi variere mellom Just-dance og 

Kahootquiz i læringsrommet. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i temaer barna 

har hatt på skolen, og skal passe for alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 


