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PERIODE 4 "Norden" 

Denne perioden varer i 5 uker, fra uke 3-7. Som alle tidligere perioder 

kommer vi alltid til å ha et fokus på relasjonsbygging, samarbeid, 

vennskap og trygghet. Dette er verdier som er viktige for oss på 

Fernanda Nissen, som vi vet er viktige for at barna skal ha det bra på 

skolen og føle seg trygge på seg selv og andre rundt seg. Disse 

verdiene får vi godt frem gjennom aktiviteter som for eksempel 

byggmesterne, leseløvene, kreative hjørnet, gymsalaktiviteter mm. 

og noe vi også legger vekt på ellers i både mattid og utetid. 

 

På AKS blir denne periodens tema "Norden". Det blir lagt vekt på 

aktiviteter som gir barna innblikk i bronsealderen, geografi i Norden, 

språk i Norden, dyrearter i nærområdet, barnelitteratur, samisk 

kultur, eventyr, for å nevne noe av det. Dette kommer vi til å jobbe 

med på AKS gjennom aktiviteter som kahoot, leseløvene, kreative 

hjørnet, lounge og spill mm. 

 
Vi på AKS holder naturligvis på med lystbetonte aktiviteter, siden vårt 
fokus er at barna skal ha det morsomt når de er på AKS. Aktivitetene 
kommer derfor til å ha elementer av tema i øktene der barna har 
mulighet til å utforske det slik de ønsker og bli veiledet av oss voksne 
på AKS. Læring og lek skal være morsomt på aktivitetsskolen.  
 
Aktuelle begreper i 3. og 4. trinn som blir utgangspunkt for innhold i 
aktivitet er temperatur, tid, areal, volum, masse, bronsealder, 

jernalder, dyrearter i nærområdet, livssyklus samisk kultur, språk, 
nordiske land, eventyr, geografiske forskjeller, dialekter, lesing, 
bevegelse, mat.  
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AKTIVITETER I PERIODE 4 

Mandag: 

Kulturskolen uke 4-14 
Sted: Musikkrommet  

Vi er så heldige at vi har fått muligheten til å være en av de 

utvalgte skolene for prosjektet til kulturskolen! Det har 

vært påmelding til aktivitetene så mange av kursene er fylt 

opp. For de barna som ikke fikk nå før jul har muligheten til 

å melde seg på etter jul. 

Ukulele: 

På ukulelegruppe lærer barna grunnleggende ukulelespill i en morsom og 

lystbetont setting. Timene består av sang, lek og samspill. Målet er å skape 

musikkglede fra tidlig alder som kan vare livet ut. 

 
____________________________________________________ 

Matlaging for 3. trinn 

Sted: Kjøkkenet  

Barna får mulighet til å lage noe godt sammen med klassen 

sin. Hver uke er det ett nytt trinn, så det kan være greit å 

se på planen om når ditt barn skal være med her. Barna blir 

kjent med kjøkkenet og hvordan hygiene er på kjøkkenet. 

Vi har et stort fokus på måleenheter, vekt og naturligvis 

samarbeid. 

______________________________________________________________ 

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 
for periode 7 i papirformat for både perling og tegning og utfyllingsark.  
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TIRSDAG: 

ALLIDRETT: Bandy 

Sted: Sagene kunstisbane 

Denne gangen er det bandy som står for tur. Sagene IF 

stiller med instruktører og vi stiller med to voksne for å 

støtte under best mulig for å få en trygg og god 

aktivitet. Aktiviteten foregår på Sagene kunstisbane. 

Vi går dit ca. 14.00 og er tilbake på FNS 16.00. 

 

Bandy er en lagsport på is mellom to lag. Alle spillerne 

bruker skøyter og kølle. Spillets formål er å bruke kølla til å slå en ball inn i 

motstanderlagets mål. Laget med flest mål vinner kampen. 

 

De som har hockeyskøyter og hjelm kan ta med dette selv. Sagene 

Bandyavdeling har en del utstyr, men de anbefaler barna å ta med sitt eget om 

de har. 

 

_________________________________________________________________ 

Kulturskolen uke 4-14  
Sted: teaterlek – danserom, visuell kunst – samarbeidsrom ved kjøkkenet. 

Visuell kunst 

Er du glad i å tegning, maling og forming? Da er 
visuell kunst noe for deg. Her prøver vi ut ulike 
teknikker og materialer, i en morsom og kreativ 
setting. I kurset har vi fokus på utforskning og 
skaperglede. 
 

Teaterlek:  

I teaterlek får barna en innføring i teater og bevegelse med fokus på å utvikle 

fellesskap og trygghet i gruppa og å ha det gøy sammen i møtet med 

teaterfaget. Vi gjør øvelser og leker som tar utgangspunkt i blant annet 

improvisasjon, kroppsbevissthet, stemme og samarbeid. 
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BYGGMESTERNE 

Sted: 3B læringsrom 

På byggmesterne blir barna kjent med sine 

finmotoriske 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. Dette har blitt en 

veldig populær aktivitet for mange på AKS, som 

har gjort at vi har utvidet det til to rom for å la flere få muligheten til å bli med 

på felleskapet på byggmesterne.  
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ONSDAG: 

FNS KOR!  

Sted: Kunnskapstrapp 

Koret er et frivillig organ. Det betyr da at dirigent Elisabet 

Voll Ådnøy har ansvaret for koret. Det har blitt nå en god 

gruppe som møtes i trappen hver mandag for å øve på 

sanger sammen. Her skriver dere inn skole, klasse og navn 

på barnet. Vi anbefaler at barn prøver det ut før de blir 

påmeldt koret.  

Baskett kurs uke 4-14 
Sted: Gymsal 

Centrum Tigers har blitt plukket ut av Norges 
Basketballforbund til å delta i et inkluderingsprosjekt. Vi 
på Fernanda Nissen er så heldig at vi får muligheten til å 
være en del av dette prosjektet! 2 instruktører kommer 
til vår gymsal hver onsdag uke 4-14, klokken 14.00-
15.00. Vi ønsker å dra med så mange barn som mulig på 
dette morsomme prosjektet. Dette blir gøy! 

 
Lounge og spill 
Sted: AKS2 
Lounge og spill er på AKS2 og 3D sitt læringsrom. Her åpner vi for perling, brett-
og kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende 
oppgaver som passer til læringsperioden i papirformat for både perling og 
tegning og utfyllingsark. 

 
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 kommer vi til å tilby 

lesegrupper som passer til periodens tema og lage fortellinger 

sammen. Vi gleder oss til å bli kjent med de fantastiske verdene 

bøker gir oss. 
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TORSDAG:  

Kodekurs for 4. trinn 

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 programmerings-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! 

 

Kunst og håndverk  

Sted: Læringsrom ved 4. trinn garderobe 

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. 

____________________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Sted: 3B 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. Dette har blitt en veldig populær aktivitet for mange på AKS, som 
har gjort at vi har utvidet det til to rom for å la flere få muligheten til å bli med på 
felleskapet på byggmesterne.  

____________________________________________________________ 
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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: 

GYMSAL:  

Sted: Gymsal 

Gymsalen er en arena vi øver mye på å forholde oss til regler 

og det å spille med og mot andre barn. Her satser vi på 

organiserte leker og aktiviteter som også hjelper barna 

til å samarbeide og akseptere hverandre, samtidig 

som de får utfordret seg på taktisk tenking, motoriske 
egenskaper og kroppslige opplevelser som svette og puls. 

________________________________________________________________ 

Kahoot 
Sted: læringsrom i 3. etasje  
 
Barna går sammen i grupper eller spiller "alle mot 
alle". Her blir det quizer som fokuserer på å 
repetere det barna har lært på skolen og AKS. Det 
blir også noen quizer som er rettet mot interessene 
til barna som er med på aktiviteten.  
________________________________________________________________ 

Lounge og spill 
Sted: AKS2 
Lounge og spill er på AKS2 og 3D sitt læringsrom. Her åpner vi for perling, brett-
og kortspill, tegning mm. Vi kommer til å legge ut også læringsstøttende 
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oppgaver som passer til læringsperioden i papirformat for både perling og 
tegning og utfyllingsark.  

 

 

 

 


