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PERIODE 5"Universet" 

Denne perioden varer i 4 uker, fra uke 10-13. Som alle tidligere 

perioder kommer vi alltid til å ha et fokus på relasjonsbygging, 

samarbeid, vennskap og trygghet. Dette er verdier som er viktige for 

oss på Fernanda Nissen som vi vet er viktige for at barna skal ha det 

bra på skolen og føle seg trygge på seg selv og andre rundt seg. Disse 

verdiene får vi godt frem gjennom aktiviteter som for eksempel 

byggmesterne, klasseklubben, kreative hjørnet, aktivitetshatten og 

noe vi også legger vekt på ellers i både mattid og utetid. 

 

På AKS blir denne periodens tema "Universet". Det blir lagt vekt på 

aktiviteter som gir barna innblikk i stjernebilder, sagn og myter 

knyttet til stjernehimmelen, planetene i vårt solsystem og 

måleenheter og vekt i matlaging. Dette kommer vi til å jobbe med på 

AKS gjennom aktiviteter som kahoot, leseløvene, kreative hjørnet, 

teaterlek, matlaging mm. 

 

Vi på AKS holder naturligvis på med lystbetonte aktiviteter, barna skal 

ha det morsomt når de er på AKS. Aktivitetene kommer derfor til å ha 

elementer av tema i øktene der barna har mulighet til å utforske det 

slik de ønsker og bli veiledet av oss voksne på AKS. Læring og lek skal 

være morsomt på aktivitetsskolen.  

 

Aktuelle begreper i 3. og 4. trinn som blir utgangspunkt for innhold i 

aktivitet er temperatur, tid, areal, volum, masse, stjernebilder, sagn 

og myter, planeter, stjerner, lesing, bevegelse, mat.  
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AKTIVITETER I PERIODE 5 

MANDAG: 

FNS KOR!  

Sted: Kunnskapstrapp 

Koret har nå blitt et frivillig organ. Det betyr da 

at dirigent Elisabet Voll Ådnøy tar over ansvaret 

for koret. Påmeldingen for kor er over og det har 

blitt nå en god gruppe som møtes i trappen hver 

mandag for å øve på sanger sammen.  

____________________________________________________________ 

Kulturskolen uke 12-15 

Sted: Musikkrommet og danserommet 

Vi har fått bli med på et pilot forsøk for kulturskolen!  

De skal ha to kurs for oss. Det ene kurset er teaterlek 

og det andre er musikk som handler om ukulele og 

rytmer. Det er maks 15 per aktivitet. Barna melder seg 

på via påmeldingsliste på AKS2 rommet, påmeldingen 

er bindende for de 4 ukene. 

Musikk: 

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. 

«All verdens rytmer» er et kurs hvor barna lærer om rytmer gjennom 

rytmeinstrumentet Tabla 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. Teaterarbeidet deles 

inn i tre deler: den skapende evnen, kroppen og ordet.  
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____________________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Sted: 3C 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. Denne perioden skal vi bygge raketter sammen! 

______________________________________________________________ 

TIRSDAG: 

ALLIDRETT: Tennis 
Sted: Bjølsenhallen 

Denne gangen er det Tennis som står for tur. Sagene IF 
stiller med instruktører og vi stiller med to voksne for å 
støtte under best mulig for å få en trygg og god aktivitet. 
Aktiviteten foregår i Bjølsenhallen. 
Vi går dit ca. 14.00 og er tilbake på FNS 16.00-16.10. 
 
Tennis er et innendørs og utendørs ballspill med strenget 
racket, hvor man slår ballen frem og tilbake over et nett 
på tvers av en rektangulær bane. Ballen skal returneres 
direkte eller etter én sprett 
 
De har nok utstyr til alle i hallen. Barna må huske å ta med 
seg innesko, drikkeflaske og gode klær å bevege seg i. 
Påmeldingen skjer på AKS2 rommet. Barna skriver seg på 
listen selv så sender jeg ut mail til foreldrene det gjelder. 
_____________________________________________________________ 
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Kreative hjørnet  
Sted: 4a læringsrom 

I denne perioden kommer vi til å 

arbeide tett mot temaet Universet. Vi 

kommer til å male, arbeide med 

pappmasjé, lime og lage prosjekter 

sammen og individuelt.  

______________________________________________________________ 

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 aktiviteter 

for periode 5 i papirformat for både perling og tegning og utfyllingsark.  

______________________________________________________________ 

ONSDAG: 

Leksehjelp 
Sted: Biblioteket 

Leksehjelp er et tilbud vi har for 4. klasse på onsdager. Vi har leksehjelp fra 13.30-
14.30, altså fra overtagelse til litt ut i mattiden. Vi velger å ha leksehjelpen på 
dette tidspunktet slik det ikke skal gå utover aktivitetstiden til barna.  

 

TEATERLEK 

Sted: Musikkrommet 

Kurset blir holdt i vårt eget musikkrom av vår 
fantastiske Christina som har god erfaring 
innenfor emnet. Kurset skal ha fokus på å bruke 
barnas egne fantasifulle historier og gjøre dem 
om til tekster, improvisasjons dramatisering. 

I denne perioden blir det også et fokus på 
universet. 
______________________________________________________________ 
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Leseløvene  

Sted: Biblioteket på FNS  

Alle får muligheten til å besøke biblioteket vårt her på 

FNS. Biblioteket får de muligheten til å lese selvstendig, 

se i bøker sammen med andre eller være med på 

høytlesing. Vi er også så heldig at vi har Aina, skolens 

bibliotekar til vår disposisjon. Sammen med hun kommer 

vi til å tilby lesegrupper som passer til periodens tema og 

lage fortellinger sammen og å bli kjent med de 

fantastiske verdene bøker gir oss. 

____________________________________________________________ 

Svømming for 3. trinn 

Sted: Sinsen barneskole 

Gruppe 4 er i gang med svømming. Her skal barna få 

lære svømming ut ifra deres eget utgangspunkt. Det blir 

satt opp læringsstøttene øvelser i grupper, par og 

individuelt som kan tilpasses barnets ferdigheter for å 

ha øke mestringsfølelse og progresjon i ferdigheter. På 

slutten av øktene får barna mulighet til litt frilek når 

øvelsene er unnagjort.  

______________________________________________________________ 

TORSDAG: 

Lyttevenn uke 6-13 

Fra uke 6 er det klart for en ny runde med lyttevenn. Da kommer det en gjeng 

med godt voksne damer og menn som skal lytte, hjelpe og diskutere tekster og 

bøker sammen med barna fra basen vår. Det er en utrolig hyggelig og fin 

aktivitet som vi anbefaler alle barn å være med på. Barna velger egen bok og 

leser da sammen med lyttevennen i 20 min. 

Er du og barnet ditt interessert i å melde seg på så ta kontakt med 

kontaktlærer.  
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3. klasseklubben 

Denne aktiviteten er kun for 3. klasse. 

Innholdet i aktiviteten kommer til å variere 

og kommer til å være aktiviteter som vi ser 

treffer barna godt. Det kan være at noen 

aktiviteter kommer til å være 2 uker på rad 

for å få med flest mulig om det er veldig 

stor interesse. Med denne aktiviteten har 

vi som formål å fremme det sosiale 

samholdet i 3. trinn og la barna oppleve aktiviteter sammen med gode venner 

og nye venner.  

 

4. klasseklubben  

Denne aktiviteten er kun for 4. klasse. 

Innholdet i aktiviteten kommer til å variere 

og kommer til å være aktiviteter som vi ser 

treffer barna godt og som noen av barna har 

etterlyst tidligere. 

Med denne aktiviteten har vi som formål å 

fremme det sosiale samholdet i 4. trinn og la 

barna oppleve aktiviteter sammen med 

gode venner og nye venner. 

 

FREDAG: 

Matlaging  

Sted: Kjøkkenet på bakkeplan 

Barna får mulighet til å lage noe godt sammen 

med klassen sin. Hver uke er det ett nytt trinn, 

så det kan være greit å se på planen om når 

ditt barn skal være med her. Barna blir kjent 

med kjøkkenet og hvordan hygiene er på 

kjøkkenet. 

Denne gangen har vi et større fokus på 

måleenheter og vekt. Barna skal i gang med noe bakverk i denne perioden, så 

deig og alt annet skal de få måle og lage selv. 
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_________________________________________________________________ 

GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Hver fredag har vi gymsalen her på huset. Her skal det 

være organisert aktivitet ledet av en eller flere 

voksene. Her blir det aktiviteter som småturning, 

hinderløyper, leker, ballsporter e.l.  

_________________________________________________________________ 

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 4 i papirformat for både perling og tegning og utfyllingsark.  

 

 

 

 

 

 


