
 
 

 

Lokal plan for Aktivitetsskolen 2016/2017 

Skole: Korsvoll, Furua-spesialbase 

Målområder 1: Fysisk aktivitet og lek 

 

Aktivitet Mål og innhold  Ansvar Når 

Ut på tur: 
Ut på tur med buss, båt, t-

bane og taxi. 

Sosialisering, gjøre barna 

trygge på kollektiv 

transport.  

Alle på 

basen. 

En gang i uka. 

Ute i naturen: 
Bruke kroppen vår i ulent 

terreng. 

Nyttig trening for barna på 

spesialbasen, i tillegg er det 

sunt for alle å være ute i 

naturen. Lære om ting i 

naturen som livet i 

maurtuen, insekter, trær, 

bær og de forskjellige 

årstidene. 

Alle på 

basen. 

Flere ganger i 

uka. 

Dans, musikk og sang. 

Musikk relatert til de 

forskjellige høytidene 

Lære å kjenne igjen 

forskjellige instrumenter. 

Barna storkoser seg; 

styrker selvfølelsen ved å 

mestre en sang eller 

instrument.  

Alle på 

basen. 

Ukentlig  

Hver høytid. 

Ski, aking og lek i snøen. 

Gymsal 

Motorikk og mye frisk luft. 

Kroppsøving, bli trygg på 

apparatene og lære å bruke 

dem. Samspill med barn fra 

de andre basene. 

Alle på 

basen. 

Når det er 

mulighet for det i 

vintermånedene. 

Målområder 2: Natur, teknikk og miljø 

 

Aktivitet Mål og innhold  Ansvar Når 

Ute i naturen: 

Bruke kroppen vår i ulent 

terreng. 

Kildesortere: glass, metall, 

papp og papir 

Lære om ting i naturen. 

Plukke bær og frukt, lære 

om livet i maurtuen, 

insekter, trær og de 

forskjellige årstidene. 

Elevene lærer å sortere 

avfall og ta vare på miljøet 

Alle på 

basen. 

Alle på 

basen. 

En gang i 

uka. 

Ukentlig 

Målområder 3: Kunst, kultur og kreativitet 

 



 
 

Aktivitet Mål og innhold  Ansvar Når 

Formingsaktivitet  Gleden av å lage noe: vi 

maler på ark, 

fingermaling, klippe, 

lime og rive. Lage bilde 

sammen eller alene. 

Lære å kjenne de 

forskjellige materialene 

vi bruker. Styrke 

finmotorikken og det å 

føle at man mestrer en 

oppgave.  

Alle på basen Gjennom hele 

året 

Besøk i barnehagen; 

Tema: Grønnsaksteater 

Lære om de forskjellige 

grønnsakene, lære gode 

matvaner. Det er kos og 

sosialt med besøk, og 

samvær med andre barn 

og voksne.  

Alle på basen Fast september 

mnd. hvert år 

Fortellinger som passer for 

høytidene; høytlesing 

Bli kjent med 

tradisjonene rundt 

høytidene.  

Lære barna 

språkforståelse, 

innlevelse og empati. 

Gleden med bøker og 

fortellinger. Dette 

skaper ro og samhold. 

Alle på basen Gjennom hele 

året; daglig 

Lage pynt til høytider Trene finmotorikk; 

samarbeid og gleden av 

å mestre et arbeid. Lære 

å bruke farger og 

materiale som hører de 

forskjellige høytidene 

til: lilla til Advent, rødt 

til Jul, gult til Påske, 

osv. 

Alle på basen Hver høytid  

Målområder 4: Mat og helse 

 

Aktivitet Mål og innhold  Ansvar Når 

Smøretrening Lære barna å smøre 

maten sin selv; lære å be 

om å sende pålegg og 

ting som står på bordet. 

Alle på basen En gang i uken 

Varmt mat Vi lager middag 

sammen. Her lærer 

barna å kjenne de 

Alle på basen En gang i uken 



 
 

forskjellige matvarene 

på smak og utseende. 

Vi lærer også om frukt 

og grønt. 

Grønnsaksuppe 

Pepperkaker  

Julegrøt 

Vi markerer høsten med 

en herlig 

grønnsaksuppe. 

Dette er en tradisjon 

som både store og små 

setter pris på for å 

markerer julemåneden. 

Alle på basen Høstmåneden  

I desember 

måneden 

Handle mat Vi kjøper inn matvarene 

som trengs for å 

tilberede en enkel 

middag. Barna lærer seg 

å finne frem de 

forskjellige varene i 

butikken og omgås 

andre. 

Alle på basen En gang i uken 

 


