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AKTIVITETER I PERIODE 1 

 

LEKEROM  

Sted: AKS 1 ROM 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Hver mandag og fredag 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: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 

mot temaene vi jobber med i skolen.  

Målet med koret er å ha et fast skolekor som kan representere Fernanda 

Nissen skole. Vi har leid inn en profesjonell korist som kommer for å øve 

sammen med barna.  

______________________________________________________________ 

 

DANSESAL:   

Sted: Dansesal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

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.  

__________________________________________________________________ 
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SAMARBEIDSDAG 

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Onsdager har frem til nå vært utedag for 2 trinn. I 

periode 2 vil barna fortsatt ha mulighet til å være 

ute hele dagen, men vil i tillegg kunne melde seg på gymsal, som da vil være 

med blanda trinn. Gymsalen vil bli delt i 2; Baskettrening på den ene siden, og 

innebandy på den andre siden. Dette er et prøveprosjekt, og det vil komme 

endringer underveis i aktivitetene. 

_________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTEK  

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Alle får muligheten til å besøke biblioteket vårt her på FNS. På 

biblioteket får de muligheten til å lese selvstendig, se i bøker 

sammen med andre eller være med på høytlesing.  

_________________________________________________________________ 

 

PERLEVERDEN   

Sted: 2C læringsrom 

Målområde: 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".  

________________________________________________________________ 
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FORMINGSROM  

Sted: 2B læringsrom 

Målområde 3: 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. 

_________________________________________________________________ 

 

BYGG I SAMLINGSTRAPPA  

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

Sted: Samlingstrappa på 2.trinns basen 

Vi har valgt å flytte byggeaktivitet ut i samlingstrappa for å 

bedre utnytte oss av skolebygget og barna vil derfor få 

bedre plass å boltre seg på. Her får barna velge mellom ulike typer klosser å 

bygge med. Vi lager mindre grupper hvor de får bygge med Kappla-klosser, 

store myke klosser, plusspluss, LEGO og vanlige klosser og magnetklosser.  

_________________________________________________________________ 

 

 

AKTIVITETSHATTEN 
 
Sted: I div læringsrom og ute i Skolegården  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

 
Inne i aktivitetshatten gjemmer det seg morsomme aktiviteter som barna skal 
gjennomføre sammen med en voksen i kjernetiden. Målet er at både barn og 
voksne skal bli bedre kjent med lekene og at barna kan ta med seg disse videre 
i lek også uten voksne!  
________________________________________________________________ 

 

 



4 
 

MATGRUPPER 

Sted: Mat og helse-rommet 

Kompetansemål: Mat og helse  

Denne perioden begynner vi med matgrupper. Vi deler barna inn i mindre 

grupper og 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 dette på 

egenhånd hjemme. Her vil barna 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/lukte. I matgruppene vil også temaet "vi i verden" stå sentralt. 

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

________________________________________________________________ 

 

JUST DANCE: 

Sted: Musikkrommet  

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek 

Just dance er en ettertraktet aktivitet 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. Vi har testet ut denne aktiviteten tidligere med stor suksess! 

_________________________________________________________________ 

 

KAHOOT 

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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BASEDAG PÅ FREDAGER: 

I høstferien forsøkte vi oss på å ha "åpen base", altså at barna kan velge fritt 

mellom rommene som er oppe på basen. "Basen" vil da være 2D læringsrom 

hvor det vil være tegning og spill, og 2C læringsrom hvor det er perleverden, og 

samlingstrappa hvor det vil være bygging. På fredager er det altså ingen 

påmelding til aktivitet. Barna er enten ute, eller oppe på "basen".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


