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PERIODE 1 "DU OG JEG OG VI TO" 

Med fokus på relasjonsbygging, vennskap og trygghet vil denne 

perioden bære preg av aktiviteter som kan være med på å forsterke 

dette. Det blir en rolig start med noe kontinuitet i aktiviteter hvor vi 

øver på rutiner og overganger. Alle aktivitetene vil skape mulighet for 

å jobbe sammen i grupper, med læringspartner eller på lag.  

Rammeplan Oslo Kommune Utdanningsetaten 

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

"Du og jeg og vi to" og dekke de fem målområdene i rammeplanen.  

Videre ønsker vi å forklare litt hvordan vi kommer til å jobbe med temaet og de 

fem målområdene i 3. og 4. trinn.  

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, teater, sang og 

musikk. Denne perioden har vi valgt å starte med aktivitetene de kjenner til 

som: Perling på "Perleverden", "kunst og håndverk" og påmeldingskurset 

"teaterlek".  

Vi fortsetter også denne perioden med "Kor" hver mandag. Her er det ikke noe 

påmeldingsfrist, så dere kan sende påmeldingsmail når dere måtte ønske.  

Natur, teknikk og miljø 

Vi har aktiviteter som: "Byggmesterne" hvor barna får bryne seg med 

konstruksjons teknikker og bygging ved hjelp av Lego, Kappla og geometriske 

polydron former. Her blir det god mulighet for å samarbeide om å bygge større 

prosjekter og finne løsninger sammen.  

Fysisk aktivitet og lek 
Helt siden AKS åpnet har vi erfart at gymsalen og dansesalen er to viktige 

arenaer for barna. Vi åpner opp gymsalen for frilek og lagspill aktiviteter på 

fredager. Det er også mye fysisk aktivitet og lek på torsdager da vi har utedag!  

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 
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fruktservering til matpakken ved spising 14.10. 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 

og gulrøtter. For denne perioden tilbyr vi også en dag for hver klasse på vårt 

flotte kjøkken. Her får de lære å lage en matrett, om hygiene på kjøkkenet, 

måle opp ingredienser med hjelp av vekt, desilitermål etc.  

 

Lekser og fordypning 
Vi har valgt å tilby barna mulighet til å få lesestunder på bibliotekbesøk. Lesing 

er en viktig ferdighet vi ønsker å ha fokus på. Vi opplever at biblioteket er et 

veldig populært sted og mange barn er glade i den stunden de får her. Elevene 

har også hatt mulighet til å lese bøkene de har lånt på biblioteket her på AKS.  
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AKTIVITETER I PERIODE 1 

 
Periode 1 har vi 3 aktiviteter som har bindende påmelding, disse kursene er 
Rugby, Teaterlek og Kor. Tid og påmeldingsfrist står på aktivitetene.  
Vi har så klart flere aktiviteter i løpet av uken, dette er aktiviteter barnet melder 
seg på når vi spiser mat på AKS. Det er enkelte av disse aktivitetene som har mer 
pågang enn andre, så det er kanskje ikke hver gang barnet ditt får plass på ønsket 
aktivitet. Om det er for mange som vil på samme aktivitet så får de som ikke fikk 
plass denne gangen førsterett neste uke. Vi mener dette er en rettferdig måte 
som gjør at alle får mulighet til å oppleve de forskjellige aktivitetene vi tilbyr. 
Aktivitetene er i kjernetiden 14.45-15.45.  
 
MANDAG: 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabet 

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

Starter opp 17. september. 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 

mot temaene vi jobber med i skolen.  

______________________________________________________________ 

 

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 vennskapsbånd. Vi kommer videre til å oppfordre til samarbeid 

mellom barna.   
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______________________________________________________________ 

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. 

 

TIRSDAG: 

ALLIDRETT: RUGBY 

Vi har en fantastisk avtale med Sagene IF. 

Dette kurset går under navnet Allidrett, og 

denne gangen er det Rugby som skal prøves 

ut.  

Sagene IF stiller med instruktører som spiller 

og har trenererfaring innen Rugby. Kurset er 

hver tirsdag fra uke 36 til uke 39 (4. 

september til 25. september) på Voldsløkka. 

Vi reiser etter skoletid og er tilbake til klokken 

16.00. 

Vi har med voksne fra basen i tillegg for å 

trygge og hjelpe til i aktiviteten om nødvendig. 

 

Påmeldingsfristen til Rugby er tirsdag 28. august.  

_________________________________________________________________ 

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. 
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Påmeldingsfristen til teaterlek er søndag 26.08 
 

 
ONSDAG: 

Bibliotek  

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. 

 

Matlaging 

Sted: Kjøkkenet på bakkeplan 

Barna får 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. 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.  

 
 

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.  
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FREDAG: 

_________________________________________________________________ 

PERLEVERDEN   

Sted: AKS 2  

Barna er skikkelig glade i å perle her på skolen. 

Derfor får barna mulighet til å bli med på 

perleverden igjen. På perleverden lærer de 

fokus, telling og regning igjennom perler og 

kreativitet. Perleverden kommer til å være 

preget av periodens tema og derfor skal vi oppfordre til større prosjekter der 

samarbeid mellom barna er essensielt for å lykkes. Vi gleder oss til å se hva vi 

kan få til! 

_________________________________________________________________ 

 
GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Hver fredag har vi gymsalen her på huset. Her deler vi 

gruppen i to hvor halvparten får prøve seg på "hopp og sprett" 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.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


