
FERNANDA NISSEN     

AKTIVITETSSKOLE 

 

 

  

      

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER 

3. OG 4. TRINN 

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN 

Periode 2 Uke 42 – 46  

PERIODENS TEMA: "Vi i verden" 

 

 



1 
 

PERIODE 2 "Vi i verden" 

Denne perioden strekker seg over 5 uker i høsthalvåret på Fernanda 

Nissen skole. Vi bygger videre på kunnskapen og verdiene fra "du og 

jeg og vi to", som betyr at relasjonsbygging, vennskap og trygghet vil 

også denne perioden være sentralt i våre aktiviteter. Grensesetting 

og konfliktløsning blir jobbet mye med i skolen, noe vi bygger videre 

på i aktivitetsskole. Derfor velger vi å øke muligheten for organisert 

lek gjennom vår nye aktivitet "aktivitetshatten". Barna blir 

bevisstgjort på hvordan språkbruk og kroppspråk påvirker 

omgivelsene positivt og negativt gjennom aktiviteter som dans, 

teaterlek og organiserte leker fra aktivitetshatten.  

 

Vi i verden handler også om barnas rettigheter, rettferdighet, verdier 

og følelser og hvordan barn i andre land har det. Aktivitetsskolen skal 

bruke dette som tema i flere av aktivitetene der barna skal oppleve 

mat fra andre land gjennom matlaging. Verdier og følelser gjennom 

organisert lek og kreative/kreasjonsfag. FN-dagen står også sentralt i 

dette tema og 24. oktober vil dette være i fokus hos oss på 

aktivitetsskolen.  
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AKTIVITETER I PERIODE 1 

MANDAG: 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabet 

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 

mot temaene vi jobber med i skolen. Denne aktiviteten 

har nå blitt en aktivitet som barna kan melde seg på 

når de ønsker, sånn alle får prøve om de er nyskjerrige. 

______________________________________________________________ 

 

Kunst og håndverk  

Sted: Tekstilrommet ved inngang B 

Barna får mulighet til å utforske sine 

kreative sider på tekstilrommet. Vi 

kommer til å male, flette, klippe, lime 

og lage prosjekter sammen og individuelt. For å bygge under temaet for perioden 

så starter vi med å lage noe som minner om samhold og at vi er sammen her i 

verden.  

______________________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Sted: 3C sitt læringsrom 

På byggmesterne blir barna kjent med sine motoriske 

og kreative egenskaper. Barna får muligheten til å bygge 

med forskjellige klosser som for eksempel LEGO og 

kapla. For å bygge under temaet for perioden så 

samarbeider vi om små og store prosjekter. 

______________________________________________________________ 
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TIRSDAG: 

ALLIDRETT: Innebandy 

Vi har en fantastisk avtale med 

Sagene IF. Dette kurset går under 

navnet Allidrett, og denne gangen er 

det Innebandy som skal prøves ut.  

Sagene IF stiller med instruktører som 

spiller og har trenererfaring innen 

Innebandy. Kurset er hver tirsdag fra 

uke 42 til uke 46 i Bjølsenhallen. Vi 

reiser etter skoletid og er tilbake til 

klokken 16.00. 

Vi har også med voksne fra basen for 

å trygge og hjelpe til i aktiviteten om nødvendig.  

 

 

_________________________________________________________________ 

TEATERLEK 

Sted: Musikkrommet 

Kurset blir holdt i vår eget musikkrom av vår 
fantastiske Christina som har 
høgskoleutdanning innenfor emnet. Kurset skal 
ha fokus på å bruke barnas egne fantasifulle 
historier og gjøre dem om til tekster, 
improvisasjons dramatisering og kanskje til og 
med et lite skuespill.  
 

______________________________________________________________ 

Lounge og spill 
Sted: AKS2 
 
Lounge og spill er på AKS2 og 3B sitt klasserom. Her åpner vi for perling, brett-og 
kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende oppgaver i 
papirformat og igjennom spill for å bygge under det som blir gjort på skolen.  
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ONSDAG: 
Aktivitetshatten 
Sted: Ett rom på bygget ut ifra hva aktivitet det blir, dette blir skrevet i 
krysselisten. 
 
Aktivitetshatten er en ny aktivitet på AKS. Vi har 
en vegg inne på AKS-rommet der en voksen 
velger nye leker som de har med barna. Målet 
med denne aktiviteten er at barna skal få 
oppleve og lære mange nye leker, som de kan 
leke med vennene sine. Lekene kan være kjente 
leker som vi voksne vokste opp med, eller det 
kan være leker som omhandler følelser eller 
kroppspråk og lignende.  
Aktivitetshatten kommer til å være inne noen 
dager, og noen dager har vi det ute. Dette 
kommer an på hva aktiviteter vi velger og hvordan været er.  
 
______________________________________________________________ 
Leseløvene  

Sted: Biblioteket på FNS  

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

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

sammen med andre eller være med på høytlesing. Vi er også 

så heldig at vi har Aina, skolens bibliotekar til vår 

disposisjon. Sammen med hun kommer vi til å tilby 

lesegrupper, å lage fortellinger sammen og å bli kjent med 

de fantastiske verdene bøker gir oss. 

______________________________________________________________ 

 

Svømming for 3. trinn 

Sted: Sinsen barneskole 

Gruppe 1 skal starte på svømming i denne perioden. Her skal barna få lære 

svømming ut ifra deres eget utgangspunkt de neste 5 ukene. Det blir satt opp 

læringsstøttene øvelser i grupper, par og individuelt som kan tilpasses barnets 

ferdigheter for å ha øke mestringsfølelse og progresjon i ferdigheter. På slutten 

av øktene får barna mulighet til litt frilek når øvelsene er unnagjort.  

______________________________________________________________ 
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Gymsal på tvers av trinn! 

Sted: Gymsal 

Vi har ett mål om å ha aktiviteter mer på tvers av trinn. Vi ser at dette skaper 

mer samhold i blant barn på tvers av trinn, samtidig som at barna lærer å ta 

hensyn til de som er eldre eller yngre enn seg i lek og aktivitet. 

______________________________________________________________ 

 

TORSDAG: 

 

Utedag!  

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. Aktivitetshatten blir en uteaktivitet 

denne dagen, så lenge været tilsier dette. 

_________________________________________________________________ 

 

Kodekurs 

Sted: 4A og 4B sitt klasserom 

Barna i 4. trinn har hatt påmelding til 

kodekurs. Vi er så heldige at 

ungdommer fra andre skoler kommer og skal undervise våre barn i en app som 

heter Tynker. Dette er en programerings-app som gir barna en innføring i 

hvordan en kan programmere enkle spill. Det er morsomt å se hvor kreative 

barna kan være når de starter med programmeringen. Vi gleder oss til å se hva 

barna finner på!  
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Lyttevenn 

Sted: Div. klasserom i 3. etasje 

Som i fjor får også i år 3. klasse muligheten til 

å være med på lyttevenn. Hver torsdag så 

kommer pensjonister fra lyttevenn til vår 

skole for å høre på 3. klassingene våre lese 

fra bøker barna har valgt selv. Lyttevenn er 

der for å lytte, forklare vanskelige ord og 

sammenhenger i tekst, snakke sammen og 

spørre om innholdet i teksten til barna. Vi er 

veldig fornøyd med dette samarbeidet, og fra det vi har sett til nå, så digger 

barna det også.  

 

 

FREDAG: 

_________________________________________________________________ 

Matlaging  

Sted: Kjøkkenet på bakkeplan 

Barna får igjen denne perioden mulighet til å 

lage et godt måltid sammen med klassen sin. 

Hver uke har ett nytt trinn, så det kan være 

greit å se på planen om når ditt barn skal være 

med her. Barna skal denne gangen lage noe fra 

et annet land, sånn de får litt innblikk i hva 

noen fra ett annet land spiser. Her blir de kjent 

med kjøkkenet og hvordan hygiene er på 

kjøkkenet. Gjennom matlaging får barna bli 

kjent med former, vekt, måleenheter og å kunne navngi redskaper og 

ingredienser.  

_________________________________________________________________ 



7 
 

 
GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Hver fredag har vi gymsalen her på huset. Her skal det 

være organisert aktivitet ledet av en voksen med 

aktiviteter som småturning, hinderløyper, leker, ballsporter e.l.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


