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Høst 2020 

Det er en litt annerledes hverdag på aktivitetsskolen av smittevernhensyn. Vi har ikke 

velgeaktiviteter på tvers av klassene men heller aktiviteter klassevis. Dette betyr at vi har 

færre faste aktiviteter, men heller tilbyr de forskjellige aktivitetene i samråd med barna og 

deres ønsker.  

Vi har noen nye aktiviteter i år i regi av Sagene IF. Vi fordeler slik at alle skal få mulighet til å 

prøve, selv om det går litt tid mellom hver gang.  

Vi jobber med å skape gode relasjoner, trygghet og trivsel hos barna. De voksne på AKS skal 

veilede barna i lek og konflikthåndtering, være gode rollemodeller og trygge voksne.  

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. 

 

Mat og helse 

Onsdager 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 

har vi fruktservering hver dag. Barna får et variert tilbud. 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, 4 på rad, boblemann og mimelek.   
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Ansatte på 2.trinn 
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AKTIVITETER VI TILBYR 

HVER DAG: 

Ansvarlig: Alle voksne som jobber i 2. trinn  

Sted: Lekeplassen/skolegården  

Temaområde: Fysisk aktivitet/lek og sosial kompetanse 

Hver dag vil vi tilby utelek som aktivitet. Skolegården er 

delt inn i områder trinnvis og det varierer fra dag til dag 

hvilket område vi har.  

  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

VARIERENDE DAGER: 

FARGEROM  

Sted: Læringsrom  

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Barna får mulighet til å øve på finmotorikken, og fargelegging innenfor streker gir god trening 

opp mot skriveferdigheter. Barna får velge mellom et utvalg av tegninger tilpasset årstid, 

feiringer og interesser.  

 

PERLEVERDEN 

Sted: Læringsrom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Perleverden er fortsatt populært og barna perler etter mønster eller lager smykker og armbånd.  

 

DET KREATIVE HJØRNET   

Sted: Læringsrom/design og tekstil rom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet  

I det kreative hjørnet får barna utfolde seg kreativt. Vi maler, tegner, 

klipper og limer på selvstendige og felles prosjekter.  
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BYGGMESTER BOB  

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Sted: Læringsrom 

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.  

 

DANSESAL:   

Sted: Dansesal  

Temaområde: Fysisk aktivitet 

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

dansesteg, samtidig som det blir morsomme leker og dansekonkurranser.  

 

SPILLKLUBBEN 

Sted: 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.  

 

JUST DANCE 

 Sted: Læringsrom   

Temaområde: Fysisk aktivitet 

Just Dance i læringsrommet er kjempepopulært. Vi spiller just dance-videoer på projektoren, 

rydder bort pulter og gir barna mulighet til å danse etter bevegelser.  

ONSDAG: 

FNS KOR!  

Påmeldingsaktivitet 

Ansvarlig: Kristine  

Sted: Kunnskapstrapp 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet mot 

temaene vi jobber med i skolen.  
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Koret er selvstendig drevet. Det er mulig å prøve ut koret dersom noen vil melde seg på. På 

gult nivå vil det være korøvelse for A/B klassen den ene uken, og C/D klassen neste uke. Koret 

har øvelse fra 15.00-15.30. 

 

 

ALLIDRETT MED SAGENE IF - NY  

Sted: Bjølsenhallen 

I seks uker frem over er det bryting i bjølsenhallen i regi av Sagene if. Vi blir introdusert for en ny 

aktivitet etter dette. Barna melder seg på selv, og vi har 20 plasser. A/B klassen går den ene uken 

og C/D klassen den neste. Dette vil være motsatt av korets øvinger. Aktiviteten varer fra 14.30-

15.30 og barna er tilbake på skolen kl. 16.00. Dere vil motta tekstmelding i forkant dersom barnet 

har meldt seg på.  

TORSDAG: 

GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Temaområde: Fysisk aktivitet/lek og sosialkompetanse 

Hver torsdag har 2. trinn tilgang til gymsalen. Vi varierer mellom 

ulike ballspill og turn/hinderløype hvor vi bruker ringer, tau, trampoline og tjukkas. Vi er 

klassevis i gymsalen, og barna vil derfor være i gymsal annenhver uke. 

 

BORDTENNIS - NY 

Sted: Bjølsenhallen 

Fra uke 41-16 vil det være bordtenniskurs i Bjølsenhallen. Vi møter egne instruktører som lærer 

oss bordtennisregler og vi øver på å spille mot hverandre. Denne aktiviteten vil også foregå 

annenhver uke for klassene. A/B klassen og C/D klassen sammen. Aktiviteten varer fra 14.45-

15.30. Barna er tilbake på skolen kl.16.00. Dere vil motta tekstmelding i forkant dersom barnet 

har meldt seg på.  

 

 


