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Ansatte AKS vinter/vår 2018:  

Leder  

Bjørnar                      

Baseledere 

1. og 2. trinn: Cristine 

3. og 4. trinn: Helene   

Skoleassistenter og aktivitetsledere på AKS 

TRINN 1: 

Christina    

Mina                                                                  

Lasse            

Robert     

Marit    

Hojin                                                

TRINN 2: 

Annelie 

Fredrik 

Anette (lærling) 

Barbro (lærling) 

 

 

 

 

 

TRINN 3 OG 4:      

Jon 

Steffen 

Azumi  

Luisa  

Praksiselever 

Idunn 

Salma 

Aktivitetsledere og vikarer  

Frida 

Mirela 

Maria 

Alexander 

Ola 

Sigrid  

Jon R. 
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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 

SOMMERFERIE 
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Perioder, læringsstøttende aktiviteter, rutiner og frilek:  

Dette året har vi startet med å dele kalenderen tydeligere inn i perioder. Hver 

periode varer som regel 4-6 uker mellom ferier. Dere vil få tilsendt en ny 

periodeplan før hver av disse periodene. 

I dette heftet finner dere mer detaljert informasjon om hver enkelt 

læringsstøttende aktivitet vi tilbyr barna her på AKS. Vi jobber også tett med 

skolens periodetema og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter.  

Hva betyr læringsstøttende aktiviteter?:  

Læringsstøttende aktiviteter er aktiviteter som støtter opp under skolens 

arbeid med fag og ferdigheter, gjennom lek og moro. Det er aktiviteter som er 

planlagt etter skolens planer og/eller samtale med lærerne om klasser og 

enkeltelevers behov. 

Når vi skal sette opp læringsstøttende aktiviteter på AKS er det flere spørsmål 

vi stiller oss:  

- Hvordan kan vi vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst? 
- Hvordan kan vi gi barna gode og morsomme mestringsopplevelser? 
- Er det mulig å leke seg til bedre regneferdigheter? 
- Kan vi bidra til nysgjerrighet for lesing og gode bokopplevelser?  
- Kan vi være en arena hvor barna kan uttrykke seg kreativt, være seg selv 

og troen på seg selv?  
 

Vi ønsker først å fremst å være et sted hvor barna er trygge, opplever tillit, 

omsorg og hjertevarme. Fra barna ønsker vi smil, latter og mye glede (med rom 

for litt tull og tøys). 

Mat rutiner 2018:  

Etter nyttår ble vi av flere grunner nødt til å justere det mattilbudet vi hadde 

her på AKS. AKS tar over etter skoleslutt kl. 13.30. Da får alle barna tilbud om 

frukt før vi går ut og leker ca. 30. minutter.  

Vi opplever at barna trenger et lite avbrekk ute før spising og aktivitetene 

begynner. Som dere ser på ukeplanen har barna fremdeles 30 minutter til å 

spise matpakken i læringsrommet under tiden på AKS. På torsdager serverer vi 

mat i læringsrommene, hvor de også får 30 minutter ro til spising.  

Vi spiser fast fra 14.15-14.45 i egne læringsrom, før vi deler oss og går til 

aktiviteter.  
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Målområder AKS:  

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

dekke alle de fem målområdene i rammeplanen. Dette gjennomføres hos oss 

med kurs, læringsstøttene aktiviteter, velgeaktiviteter og frilek.  

Videre ønsker vi å forklare litt hvordan vi jobber med de fem målområdene.  

Kunst, kultur og kreativitet  

For dette målområdet har vi opprettet kurs og velgeaktiviteter hvor barna får 

mulighet til å uttrykke seg kreativt gjennom praktisk-estetiske fag, dans, teater, 

sang og musikk. Aktivitetene barna har hatt tilgang til denne perioden er Kunst 

og håndverk (for 1. og 2. trinn, Sløyd (for 4. Trinn), perleverden (for 2, 3, og 4. 

trinn), Happy feet (dans 2. trinn) og kor (for alle)! 

Natur, teknikk og miljø 

Dette skoleåret har vi blitt bedre kjent med nærmiljøet vårt og de tilbudene det 

gir oss. Vi har et kjempe godt samarbeid med Sagene idrett og svømmehallen på 

Sinsen skole. Det er ved hjelp av disse aktørene vi kan introdusere morsomme 

og varierte idrettsaktiviteter for barna, som de kanskje ellers ikke hadde fått 

muligheten til ellers. Etter en periode med tennis, startet vi i uke 47 med 

Bryting. Det ble ny påmelding og er blitt tatt svært godt imot av barna. Vi hadde 

en periode med bordtennis før nyttår og nå har 3. og 4. trinn fått tilbud om 

Bandy/skøyter.  

Fysisk aktivitet og lek 

Helt siden AKS åpnet i høst har vi erfart at gymsalen og dansesalen er to viktige 

arenaer for barna. De fleste er svært glade i å være i fysisk aktivitet, så vi har 

derfor satset på aktiviteter som Capoeira kurs, turnleker, allidrett, danseleker og 

frilek. I år har vi i tillegg fått HipHop og Cheerleading som ekstra kurs for 1. trinn. 

Disse kommer til å rullere på trinnene fra periode til periode. 2. trinn har fått 

"Happy Feet" som hovedsakelig består av dans og bevegelse. Barna øver på ulike 

typer koreografi. 

Hver uke har vi også en "utedag" hvor vi leker, graver, sykler og klatrer. Mye av 

leken foregår også på AKS rommene hvor de har tilgang til ulike brettspill, 

perleaktiviteter og tegnesaker. Vi har også LEGO og byggeklosser tilgjengelig for 

alle trinn. 
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Mat og helse 

Nytt prosjekt i år har blitt "Vennskapskafeen" hvor barna selv får være delaktige 

i matlaging. Her får også barna være med på å bestemme hva de skal lage. Hver 

periode vil et nytt trinn få tilbud om å blir med på "vennskapskafeen". I tillegg 

har våre lærlinger "ernæring" tema som en del av sitt læringsløp og vil ha noe 

matlaging med noen grupper barn 

Lekser og fordypning 

Vi har valgt å tilby barna mulighet til å få rolige lesestunder og ukentlige 

bibliotekbesøk. I tillegg har KAHOOT blitt aktivt brukt som et verktøy til å 

repetere ukens mål og tema fra skolen. Fremover ønsker vi å starte et 

samarbeid med "Mentor Norge" som kan komme å ha "leksehjelp" med 3. og 4. 

trinn en gang i uken.  
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AKTIVITETER I PERIODE 1 

 

PERLEVERDEN (1. og 2. trinn)  

Ansvarlig: 

1. TRINN: Mina og Sigrid  
2.  TRINN: Annelie og Azumi  

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Kompetansemål: Matematikk og kunst og håndverk 

Perleverden var en veldig populær aktivitet i 2016-2017. Vi ønsker å innføre det 
også for 1. trinn i år hvor de vil blant annet lære å lage kule mønstre og figurer i 
perler. Vi teller, lager mønster, figurer og trer på tråd. 

__________________________________________________________________ 

 

CHEERLEADING (for 1. trinn) 

Ansvarlig: Ine 

Sted: Dansesal 

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

Cheerleading er en aktivitet for både gutter og jenter. Her vil det være fokus på 

koordinasjon av ben og armer, synkroniserte bevegelser, stabilitet og andre 

motoriske ferdigheter. Vi samarbeider med hverandre, etablerer vennskap og 

egen selvtillit. Det blir mye moro med hopp, sprett, lek og dans!  

__________________________________________________________________ 
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KUNST- OG HÅNDVERK (1. og 2. trinn)  

Ansvarlig:  

1. TRINN: Fredrik og Cristine 
2. TRINN: Cristine og Anette  

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet  

Kompetansemål: Kunst og håndverk  

Her får barna mulighet til å ta i bruk fantasien, utvikle 

finmotorikken, og formidle egne inntrykk i ulike 

teknikker og materialer. 

1. Trinn skal samarbeide i grupper og lage vinterbilder av bylandskap ut ifra 

egen fantasi.   

2. Trinn skal designe og lage et eget "lunsjbag". Vi skal bruke 

trykketeknikker på stoff og deretter sy stoffbitene 

sammen til et nett.  

 

__________________________________________________________________ 

HIP HOP (for 1. trinn) 

Ansvarlig: Rakesh 

Sted: Dansesal 

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

På Hip Hop kan barna forvente å lære noen grunntrinn hvor de vil jobbe med 

koordinasjon i kroppen. Det er en kul og morsom dansestil som passer godt til 

både gutter og jenter. Hiphop er en fusjonsdans og har blandet inn elementer 

bl.a fra popping, locking og break.  

__________________________________________________________________ 
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CAPOEIRA (for 1. trinn og 3 - 4. trinn)  

Ansvarlig: Lasse  

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

Capoeira er en afrobrasiliansk kampsport eller dans. Her vil 

barna få en kort introduksjon i hva Capoeira er og får muligheten til å prøve 

ulike steg og bevegelser. Dette er en morsom aktivitet for de barna som liker å 

bevege kroppen til rytmisk musikk. 1. Trinn vil fortsette å øve på bevegelsene 

de hadde i fjor samt lære noen nye.  

__________________________________________________________________ 

HAPPY FEET! (Kun for 2. trinn denne perioden)  

Ansvarlig: Marit  

Sted: Dansesal  

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

Denne aktiviteten er helt ny her på Fernanda Nissen og det er 2. trinn som får 

testet den ut først. 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.  

_________________________________________________________________ 

 

KAHOOT (for 2. og 3. trinn) 

Ansvarlig: Fredrik og Annelie  

Sted: Eget læringsrom 

Målområde 5: lekser og fordypning  

Kahoot er en digital quiz-plattform som er velegnet til bruk i 

opplæring og læring. Vi har erfart at det er fin måte å kombinere 

skolens tema-baserte læring og underholdning på.  

_________________________________________________________________ 
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FNS LESELØVER (for alle trinn) 

Ansvarlig:  

1. TRINN: Lasse 2. TRINN: Anette og Annelie 3. TRINN: Barbro 

og Luisa   4. TRINN: Steffen 

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Kompetansemål: Norsk (språkfag) 

Hvert trinn og hver klasse 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.  

_________________________________________________________________ 

FNS KOR! (For alle trinn)  

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.  

_________________________________________________________________ 

ALLIDRETT PÅ FNS (For alle trinn) 

Ansvarlig: 1. TRINN: Barbro 2. TRINN: Robert og Steffen  

3. og 4. TRINN: Robert  

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek  

Kompetansemål: Kroppsøving  

I tillegg til «stasjonsleker» og «frilek» ønsker vi at barna skal få bedre kjennskap 

til ulike idrettsgrener. Disse kommer til å finne sted i gymsalen på skolen og vil 

bli gjennomført av våre ansatte som har god erfaring og kunnskap innen idrett. 

Noen av idrettene vil være innendørs fotball, basketball og innebandy. 
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TEGNEKLUBB (For 3. og 4.trinn) 

Ansvarlig:   

3. og 4. TRINN: Barbro og Azumi  

Sted: AKS-rom 3.etg/Lounge 

Målområde: 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Kompetansemål: Kunst og håndverk  

Hver mandag fremover er det tegneklubb for 3. og 4. trinn, hvor Barbro og 

Azumi tegner med barna. Vi har bestilt inn masse nytt utstyr: tegneark, 

blyanter, tusjer og vi ønsker at barna skal få boltre seg fritt noen av gangene, 

og andre ganger legger vi opp til at de jobber med ulike temaer.  

_________________________________________________________________ 

SVØMMING (Kun for 3.trinn) 

Ansvarlig:   

3. og 4. TRINN: Sigrid, Steffen/Jon  

Sted: Sinsen bad 

Målområde: 2: Fysisk aktivitet og lek 

Kompetansemål: Kroppsøving 

Vi fortsetter med svømming for 3.trinn, og denne gangen har vi med oss Sigrid 

som er svømmeinstruktør. Her skal elevene i første omgang lære å svømme, 

jobbe med teknikk og pusten for å bli trygge og habile svømmere. Hver 

begynner med gjennomgang av tema, utførelse i vann og avsluttes med en kort 

frileksøkt. Her er det lurt å ha med svømmebriller, håndkle, såpe og vannflaske! 

_________________________________________________________________ 
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VENNSKAPSKAFÉ (For 4.trinn denne perioden) 

Ansvarlig:   

3. og 4. TRINN: Luisa 

Sted: Mat og helse-rommet 

Målområde: 4: Mat og helse   

Kompetansemål: Mat og helse  

4.trinn skal være først ut i pilotprosjektet med matlaging på AKS. Hver onsdag 

skal de få lære seg å mestre det å være på kjøkken. Vi skal lage enkle og gode 

retter som gir de muligheter til å kunne lage også dette på egenhånd hjemme. 

Dette er hver onsdag, og varer frem til klokken 16.00. 

_________________________________________________________________ 

 

SLØYD (4. trinn)  

Ansvarlig: Jon 

Sted: Sløydrommet i 1.etg 

Målområde: Natur, teknikk og miljø/Kunst, kultur og 

kreativitet 

Kompetansemål: Kunst og håndverk  

På sløyden vil elevene få en introduksjon av forskjellige verktøy, og de skal 

prøve å bruke disse under kontrollerte former. Elevene skal også lære å 

gjennomføre et mål, og se arbeidet stegvis fra arbeidstegning til ferdig produkt.  

_________________________________________________________________ 

 


