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PERIODER VINTER/VÅR 2018 

Periode 1 (6 uker): 8.januar-16.februar 

VINTERFERIE 

Periode 2 (4 uker): 26. februar-23.mars 

PÅSKEFERIE 

Periode 3 (6 uker): 3.april-11.mai 

Periode 4 (6 uker) : 14.mai- 21.juni 

 

 

PERIODENS TEMA: 

 

 

De neste 6 ukene kommer vi på AKS og skole til å jobbe tett med å forsterke 

barnas kunnskaper rundt miljøet og planeten vår.  

Hva kan vi om resirkulering, plastikk og mikroplast, gjenvinning, forsøpling?  

Hva kan vi gjøre for å verne planeten vår?  

 

Aktivitetene for neste periode kommer til å ha fokus på nettopp disse temaene, 

i tillegg til at det blir en helt egen "FNS Miljøagenter" gruppe for de som ønsker 

det!  
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PERIODE3 – "FNS Miljøagenter"  

Rammeplan Oslo Kommune Utdanningsetaten 

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

"Miljøagentene" og dekke de fem målområdene i rammeplanen.  

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

fem målområdene i 1. 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, dans, teater, sang og 

musikk. Denne perioden har vi valgt å beholde de mest populære aktivitetene: 

"Perleverden" og "Lasses blyant" fra forrige periode. I stedet for Kunst og 

håndverk har vi denne perioden valgt å kalle aktiviteten for "Redesign" hvor 

elevene kan lage noe nytt av noe gammelt eller noe som allerede fins!  

Vi fortsetter også denne perioden med "Kor" hver mandag (fast gruppe), og 

"Teatermagi" på fredager.  

 

Natur, teknikk og miljø 
Denne perioden har vi en helt spesiell post på programmet som heter "FNS 

Miljøagenter". Hver mandag kan de barna som ønsker å lære mer om miljøet 

og planeten vår melde seg på denne gruppa. Her kommer vi til å ta turer i 

nærmiljø og naturen, mens vi plukker søppel, eller ser etter dyrespor.  

Forrige periode startet vi med aktiviteter som: "Byggingeniørene" og 

"Byggmester Bob". Her fikk barna bryne seg med konstruksjons teknikker og 

bygging ved hjelp av PlusPlus klosser, Kappla og geometriske polydron former. 

Vi kommer til å fortsette med "Byggmester Bob" på mandager og "LEGOland" 

på fredager.  
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Fysisk aktivitet og lek 
Helt siden AKS åpnet i høst har vi erfart at gymsalen og dansesalen er to viktige 

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

aktivitets dag" på onsdager hvor barna kan velge mellom "Hopp og sprett" i 

gymsal, "Lagspill" i gymsal og "Happyfeet" i dansesalen. Det er også mye fysisk 

aktivitet og lek på torsdager da vi har utedag!  

 

Mat og helse. 

Selv om vi ikke lenger 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 rett etter AKS overtar fra skolen 13.30. 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. Når "miljøagentene" drar på tur kan vi også lære 

hvordan vi kan steke pinnebrød.  

 

Lekser og fordypning 
Vi har valgt å tilby barna mulighet til å få lesestunder på bibliotekbesøk. Lesing 

er en viktig ferdighet vi ønsker å ha fokus på. Vi opplever at biblioteket er et 

veldig populært sted og mange barn er glade i den stunden de får her. Elevene 

har også hatt mulighet til å lese bøkene de har lånt på biblioteket her på 

AKS. Kan vi finne noen bøker som omhandler periodens tema?  

Vi tar i bruk KAHOOT (quiz) for å gjennomgå og repetere "Miljøagentene" 

temaet.  
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AKTIVITETER I PERIODE 3 

MANDAG: 

__________________________________________________________________ 

FNS MILJØAGENTENE  

Ansvarlig: Hojin og Mina  

Sted: varierer fra uke til uke.  

Målområde: Natur, teknikk og 
miljø 

Denne perioden har vi en helt egen aktivitet med kun fokus på periodens tema. Vi 

har allerede satt opp et aktivitetshefte hvor vi har lagt planer for hva som skal 

gjennomføres hver uke. Her kommer vi til å ta opp viktige punkter som: 

Resirkulering, gjenvinning, mikroplast. Vi skal gå turer i skogen og i nærmiljøet, 

plukke søppel, lage vindmølle av papir og gjennomføre tegneoppgaver. Her 

kommer vi også til å ta i bruk KAHOOT som et verktøy til å kombinere skolens tema-

baserte læring og underholdning på. 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

 

I høst startet vi opp FNS sitt aller første skolekor! Koret 

har vært kjempe populært blant barna i 1. og 2. trinn 

og blir stadig større. Vi håper at enda flere ønsker å 

prøve seg. Her lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet mot temaene vi 

jobber med i skolen.  

______________________________________________________________ 
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BYGGMESTER BOB  

Ansvarlig:  

1. TRINN: Robert og Lasse  

Sted: Læringsrom 1D 

Byggmester BOB har nå blitt flyttet fra fredag til mandag for å gjøre plass til 

spill-og Legoland på fredager. På byggmester Bob får barna velge mellom ulike 

typer klosser å bygge med. Vi lager mindre grupper hvor de får bygge med 

Kapla-klosser, store myke klosser, plusplus, polydron og vanlige klosser.  

 

TIRSDAG: 

__________________________________________________________________ 

PERLEVERDEN   

Ansvarlig: 

1. TRINN: Mina og Luisa 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Sted: 1A læringsrom 

Perleverden skal denne perioden lage perler med 
mønster av dyr. Disse kan vi feste sikkerhetsnåler på, eller ringer, slik at vi kan feste 
på klær, ryggsekker og dermed bruke det vi lager!  

__________________________________________________________________ 

REDESIGN  

Ansvarlig:  

1. TRINN: Sigrid 

Målområde 3: Kunst, kultur og 
kreativitet  

Sted: Rommet vi har pleid å ha K&H  

Her får barna være med på å lage noe nytt av noe gammelt. Vi bruker ring som 

allerede finnes, som kanskje egentlig kastes, og lager noe helt annet med det. 

Kanskje noe i tekstiler, papirruller, eggekartonger og mye mer!  

______________________________________________________________ 
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TEGNE-OG SPILLKLUBBEN  

Ansvarlig:   

1. TRINN: Lasse og Christina  

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Sted: 1C læringsrom 

Hver tirsdag fremover er det tegneklubben, hvor barna får tegne og fargelegge 

fritt eller ut ifra temaer. Vi har bestilt inn masse nytt utstyr: tegneark, blyanter, 

tusjer, fargeblyanter, pasteller o.l. som barna får teste ut.  

ONSDAG: 

_________________________________________________________________ 

GYMSAL: "Hopp og sprett" og "Lagspill" 

Ansvarlig: 1. TRINN: Arez, Robert, Mina  

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

Hver onsdag har 1. trinn tilgang til hele gymsalen. Her deler vi gruppen i to hvor 

halvparten får prøve seg på på "hopp og sprett" 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.  

_________________________________________________________________ 

HAPPY FEET!   

Ansvarlig: Hojin 

Sted: Dansesal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Her får barna ved hjelp av ulike musikksjangre og 

bevegelser trent opp motorikken, lære ulike dansesteg/moves, samtidig som 

det blir morsomme leker og dansekonkurranser.  
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TORSDAG: 

_________________________________________________________________ 

UTEDAG!  

Ansvarlig: Alle voksne som jobber i 1. trinn  

Sted: Lekeplassen/skolegården  

Vi fortsetter denne perioden med "utedag" på 

TORSDAGER hvor vi leker, graver, sykler og 

klatrer. Nå som våren nærmer seg kommer vi 

også til å være ute den siste timen før AKS 

stenger.  

 

FREDAG: 

_________________________________________________________________ 

FNS LESELØVER  

Ansvarlig:  

1. TRINN: Mina og Hilal   

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Alle får muligheten til å besøke biblioteket vårt her på FNS. Biblioteket er en 

veldig populær velgeaktivitet blant barna hvor de får muligheten til å lese 

selvstendig, se i bøker sammen med andre eller være med på høytlesing. 

_________________________________________________________________ 
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TEATERMAGI  

Ansvarlig:   

1. TRINN: Christina  

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Sted: Musikkrom  

Hver fredag er det Teatermagi med Christina hvor 

barna får være med på å bruke fantasien gjennom lek, skuespill og rollelek. Her 

snakker de også om vennskap og prøver å sette ord på følelser. Hvordan ser 

man ut når man er sint? Glad?  

_________________________________________________________________ 

SPILL- OG LEGOLAND  

Ansvarlig:   

1. TRINN: Hojin og Mattia  

Målområde 3:  

Sted:  

Hver fredag fremover kan barna velge å bli med 

på Spill- og LEGOland inne på AKS rommene.  Her får vi spille brettspill, sjakk, 

puslespill, kortspill, og lekt med LEGO. Det blir frilek og mindre grupper.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


