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PERIODE 3 "TANKER OG TRO" 
 

Denne perioden varer i fire uker og vi fortsetter med å ha fokus på relasjonsbygging, vennskap, 

trygghet og konfliktløsning. Dette er verdier som er viktige for oss på Fernanda Nissen og som vi vet 

er viktige for at barna skal ha det godt og trygt på skolen. Dette gjør at dem også føler seg trygge på 

seg selv og de andre rundt dem. Disse verdiene når vi gjennom forsterkede aktiviteter som bærer 

preg av dette. Vi fortsetter med de samme aktivitetene og legger til Just Dance da dette er 

etterspurt, og er en veldig populær aktivitet. Vi øver oss fortsatt på rutiner og overganger. Alle 

aktivitetene vil skape mulighet for å jobbe sammen i grupper, med læringspartner eller på lag. 

 

På AKS vil vi denne perioden også legge vekt på aktiviteter som gir barna innblikk i høytider, skikker 

og fortellinger fra forskjellige religioner og livssyn. Dette gjøres slik at vi kan sammenligne og snakke 

om dette sammen. 

 

Vi kommer også til å fortsette med Link til livet som denne perioden omhandler medfølelse som 

også går igjen både på skolen og AKS denne perioden. 

 

Rammeplan Oslo kommune Utdanningsetaten  
AKS på Fernanda Nissen skole skal være med å fremme skolens periodetema "Tanker og tro" og 

dekke de fire temaområdene i rammeplanen.  Videre ønsker vi å forklare litt hvordan vi kommer til 

å jobbe med temaet og de fire temaområdene på AKS.   

 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
Vi skal jobbe med klimabevisste valg denne perioden når vi har matlaging på skolekjøkkenet. Ved å 

velge gode råvarer og minimere matsvinn. Vi kommer også til å ha Kahoot på iPadene med 

spørsmål knyttet opp mot det dem har på skolen i denne perioden. 

 

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 mulighet for spillgrupper. I tillegg 
vil det hver onsdag være "Det kreative hjørnet" hvor barna kan male, forme og skape. Og vi har 
tilgang på dansesal to ganger i uken. Vi fortsetter med "FNS Kor" hver onsdag hvor barna får bruke 
stemmen sin og synge til kjente og nye sanger. Vi har aktiviteter som: "Byggmesterne" hvor barna 
får bryne seg med konstruksjonsteknikker og bygging ved hjelp av Plus-Plus, Kapla, geometriske 
former og LEGO. Her blir det god mulighet for å samarbeide og finne løsninger sammen. Vi kommer 
også til å ha smågrupper på Musikkrommet der fokuset blir å skape musikk sammen på forskjellige 
måter. Samt å ha laginndelt mimelek. 
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Fysisk aktivitet 
Denne perioden forsetter vi med de samme aktivitetene som vi har hatt de tidligere periodene. 

Det er også ny periode med Allidrett og denne perioden så er det bandy og skøyter som står for 

tur. Det blir igjen rollelek med fokus på relasjonsbygging.  Og vi erfarer ennå at gymsalen og 

dansesalen er veldig populært og legger også til Just Dance denne perioden. Dette gjøres da det 

har vært stor etterspørsel fra barna. Vi kommer fortsatt til å jobbe denne perioden med fysisk 

aktivitet hvor barna kan velge mellom "lagspill" aktiviteter i gymsal og "Blime" danser i dansesalen. 

Det er også mye fysisk aktivitet og lek når vi er ute. 

 

Mat og helse  
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 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, appelsiner og gulrøtter. Vi kommer til å starte med å ha matlaging for hver klasse en 

gang per periode. Med fokus på sunn og god mat, og gjøre gode klimabevisste valg. 

 

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!  
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AKTIVITETER I PERIODE 3 

ROLLELEK  

Sted: AKS 1 rommet 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet  

 

Hver 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.  

__________________________________________________________________ 

 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabet  

Sted: Kunnskapstrappen 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet mot temaene vi jobber med 
på skolen. Målet med koret er å ha et fast skolekor som kan representere Fernanda 
Nissen skole. Koret er selvstendig drevet av dirigent Elisabet Voll Ådnøy. 

__________________________________________________________________ 

 

UTETID 

Sted: Skolegården 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Hver dag tilbyr vi utelek som velgeaktivitet. Vi leker, graver, spiller ball, sykler og 

klatrer. Barna bruker aktivt kroppen gjennom hele utetiden. 

__________________________________________________________________ 
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DANSESAL   

Sted: Dansesalen 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Her får barna ved hjelp av ulike musikksjangre og 

bevegelser trent opp motorikken, lære ulike danse steg, 

samtidig som det blir morsomme leker og dansekonkurranser. Just Dance er en 

ettertraktet aktivitet så vi flytter dette til dansesalen hvor det er figurer på en 

skjerm som danser til sanger som er kjente for barna. Her er det om å gjøre å 

følge trinnene på skjermen.  

_________________________________________________________________ 

 

PERLEVERDEN   

Sted: 2A læringsrom 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Perleverden er svært populært, og vil derfor finne sted både 
på mandager og fredager. Her får de tildelt ulike småprosjekter som følger temaet 
"Vi i verden". Denne perioden skal de lage perler på snor og bruke perlebrett med 
utgangspunkt i mønster. 

________________________________________________________________ 

 

DET KREATIVE HJØRNET  

Sted: 2D læringsrom 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet  

Her vil barna få utforske ulike måte å utrykke seg på 
kunstnerisk. Vi bruker maling, akvarellfarger, klipper og 
limer.  Her vil vi la oss inspirere av temaet "Vi i 
verden", men også fokusere på tema høst. 

_________________________________________________________________ 
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MATLAGING 

Sted: Skolekjøkkenet         

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Temaområde 4: Mat og helse   

Alle får muligheten klassevis en gang per periode å lage mat på skolekjøkkenet. 

Vi kommer til å ha fokus på å lage mat som er sunt og godt, og som er laget fra 

bunnen av. Maten som lages skal barna klare å lage på egenhånd hjemme. 

Barna skal få innføring i alt som har med matlaging å gjøre; planlegging, 

hygiene, målenheter, mat fra forskjellige kjøkken, krydder/lukter, borddekking 

og oppvask. Her skal barna smake, kjenne, føle og lukte. 

 

________________________________________________________________ 

 

KAHOOT 

Sted: 2D læringsrom  

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Hver tirsdag kommer vi til å ha Kahoot i ett av læringsrommene der det er 

spørsmål fra skolehverdagen til barna. Dette kommer vi til å ha på storskjerm 

og barna svarer på spørsmålene på iPadene deres. Dette skal få barna til å 

undre og reflektere over det dem har lært på skolen denne perioden. 

_________________________________________________________________ 
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TEGNING OG SPILL 

Sted: 2C læringsrom  

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet  

Her får barna både mulighet for å spille spill, 

tegne, fargelegge o.l. Vi har tilgjengelig alt av 

tegneutstyr og spill som sjakk, Twister, Villkatten, 

Stigespillet osv. Vi har ulike spill som er både læringsstøttene og morsomme.   

_________________________________________________________________ 

 

KULTURSKOLEN 

Sted: Div. rom på skolen mandager og tirsdager 14.00-15.00                                  

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Vi har fått Kulturskolen til å komme til oss i ti uker. Her er blir det Teaterlek, 

Ukulele og Visuell kunst. Det blir lagt vekt på en lekende og søkende 

undervisning slik at barna får oppleve mestring og trygghet. Dette sammen 

med utfordringer vil stimulere fantasi, skapende krefter, vekke nysgjerrighet og 

begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos 

barna gjennom ulike metoder og innfallsvinkler. 

_______________________________________________________________ 

         

 

JUST DANCE: 

Sted: 2B læringsrom 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Just Dance er en ettertraktet aktivitet, så vi tar inn igjen denne aktiviteten. 

Barna følger figurer på en skjerm som danser til sanger som er kjente for barna. 

Her er det om å gjøre å følge trinnene på skjermen.  

_________________________________________________________________ 
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MIMELEK 

Sted: 2B læringsrom 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Her blir barna delt inn i lag og skal mime forskjellige ting som f.eks. forskjellige 

sinnsstemninger, personer/karakterer, noe dem gjør m.m. De lærer seg å stå 

foran et publikum og fremfører noe, turtaking, kroppsbeherskelse og får brukt 

fantasien sin. 

_________________________________________________________________ 

 

MUSIKKROM 

Sted: Musikkrommet 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Vi kommer til å ha små grupper som skal være med på musikkrommet på 

fredagene. Der kommer vi til å ha forskjellige aktiviteter knyttet opp mot dans, 

musikk og drama. Her skal dem sammen med de voksne bli kjent med 

instrumenter og bruke dem i forskjellige aktiviteter. 

 

_________________________________________________________________ 
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BYGGMESTERNE  

Sted: 2B læringsrom 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet  

På Byggmestrene får barna velge mellom ulike typer 

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

bygge med Kapla-klosser, store myke klosser, Polydron, små klosser, LEGO, 

magnetklosser og Plus-Plus. 

_________________________________________________________________ 

 

GYMSAL   

Sted: Gymsalen 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Hver mandag og torsdag har 2. trinn tilgang til gymsalen. Her får alle prøve seg 

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.   

_________________________________________________________________ 

 

ALLIDRETT 

Sted: Voldsløkka kunstisbane onsdager 14.30-15.30 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

Hver onsdag så er det Allidrett i regi av Sagene I.F. med instruktører. Denne 

perioden vil det være bandy/skøyter. Her får barna lære seg å gå på skøyter og 

spille bandy når dem mestrer å gå på skøyter. De får innføring i forskjellige 

oppvarmingsøvelser, balansetrening, trening av kjernemuskulaturen og 

kommer til å øve på å beherske bruken av kroppen sin. 

_________________________________________________________________ 
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