
 
 
 

Lokal plan for Aktivitetsskolen 2016/2017 

Skole: Korsvoll, Katta-3.trinn 

Målområder 1: Natur, teknikk og miljø 

Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, 

refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk sant utøve en økt 

miljøbevissthet 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
 Aktivitetsskolen har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen 

 Aktivitetsskolen tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og naturfaglige 

ferdigheter  

 Aktivitetsskolen følger opp kriteriene for skolens miljøsertifisering 

Valgt aktivitet og 

beskrivelse 
Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

1. 

Friluftsaktiviteter. Utforske 

naturen. (bl.a. bruk av kniver, 

sager, økser, etc.) 

2.  

Lek i skole- og nærområde. 

1.  

- Barna får oppleve 

årstidene i skogen. 

- Lærer å lage bål. 

- Lærer å ta vare på 

naturen. 

- Lærer å kle på seg i 

forhold til 

sesongen. 

- Oppleve gleden av å 

være ute i  

naturen. 

- Muligheter for 

utprøvning og  

utforskning  

- Lærer å bruke tall og 

geometriske 

former. 

- Styrke og aktivisere 

livsgleden og 

fantasien gjennom lek i 

skogen. 

2. 

Lære ansvar for 

uteleker  

ivaretakelse av 

skoleområdet. 

1.  

Ukentlig. 

2.  

I Aktivitetsskole-

tiden. 

1. 

Alle på 

basen. 

2.  

Alle på 

basen. 

Målområder 2: Fysisk aktivitet og lek 

Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og 

grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet for å etablere og utvikle vennskap. 



 
 
 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
 Aktivitetsskolen gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne 

 Aktivitetsskolen gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike læringsarenaer 

 Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner 

Valgt aktivitet og 

beskrivelse 

Delmål for 

aktiviteten 
Når Ansvar 

1. 

Frilek ute og inne. 

2. 

Ballspill, hinderløp og 

frilek i gymsal. 

3. 

Ski, skøyter, aking og lek 

i snøen. 

4.  

Ballett. 

5. 

Sjakk 

1. 

Samvær med andre 

barn. Utvikling av 

sosiale egenskaper og 

kreativitet. 

2. 

Gjennom frie og styrte 

aktiviteter i gymsalene 

skal barna oppleve 

glede ved fysisk 

aktivitet og utvikle 

sosiale ferdigheter 

gjennom for eksempel 

lagspill. 

3. 

Kroppsøving, motorikk 

og mye frisk 

luft. 

4. 

Barna får muligheten 

til å utfolde seg 

gjennom dans. 

Barneballett og 

breakdance har 

oppvisning etter endt 

kurs. 

5. 

Sjakk er tankenes 

idrett og krever 

konsentrasjon så vel 

som logikk. 

1. 

I Aktivitetsskole-

tiden. 

2. 

Ukentlig 

3.  

Når det er 

mulighet i 

vintermånedene. 

4. 

Ukentlig 

5. 

Ukentlig 

1. 

Alle på basen. 

2. 

Alle på basen 

3. 

Alle på basen. 

4.  

Den Norske 

Ballettskolen 

5. 

Schakklubben av 

1911’s Ungdom 

Målområder 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å 

utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
 Aktivitetsskolen tilrettelegger for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter 

 Aktivitetsskolen presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for 

medelever og foresatte 

Valgt aktivitet og 

beskrivelse 
Delmål for aktiviteten Når Ansvar 



 
 
 

1. 

Forming 

- Lage pynt til høytider. 

- Sying og veving. 

- Maling. 

- Origami. 

- Annet 

2.  

Fortellinger som passer for 

høytidene.  

 

 

3. 

Sløyd 

1.  

Trene finmotorikk. Lære 

samarbeid og sosiale 

ferdigheter rundt andre. 

Gleden av å ha fullført et 

prosjekt 

2.  

Bli kjent med tradisjoner 

og anledninger rundt 

høytidene. 

3. 

Bli litt kjent med 

teknikken med å arbeide 

med treverk og verktøy, 

bruke fantasien og styrke 

finmotorikken og 

koordinasjonen 

1.  

Gjennom hele 

året 

2.  

Under 

matstunder. Før 

og under 

høytidene. 

3. 

Etter 

høstferien. 

1.  

Alle på basen. 

2.  

Alle på basen. 

3. 

En voksen fra 

basen 

Målområder 4: Mat og helse 

Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rett for at måltidet fungerer som en læringsarena for 

sosiale og språklige ferdigheter 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
 Aktivitetsskolen gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker 

 Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de er i stand til aktiv 

deltagelse i samspill og aktiviteter 

 Aktivitetsskolen legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider 

AKSs prioriteringer av 

aktiviteter 

Delmål for 

aktiviteten 
Når Ansvar 

Matlaging og baking   Ferieklubbene og 

til spesielle 

anledninger 

De voksne på 

basen 

Målområder 5: Lekser og fordypning 

Mål: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og 

progresjon 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
 Skole og Aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet 

 Aktivitetsskolen har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elvene, og gis til 

de som ønsker det 

 Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale 

 Aktivitetsskolen tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og 

fagområder 

Valgt aktivitet og 

beskrivelse 
Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

1.  

Leksehjelp for 2. trinn. 

1.  1. 1.  



 
 
 

2.  

Høytlesning under 

matstund. 

Øke barnas 

ansvarsfølelse for 

leksene. La barna 

samarbeide og hjelpe 

hverandre, samtidig som 

de får hjelp og veileding 

av en voksen.  

2.  

En stille stund under 

maten som lar barna 

venne seg til å lytte og 

tenke rolig. Inspirerer 

innlevelse og empati 

gjennom fortellinger. 

Frivillig 

oppmøte på 

mandager og 

tirsdager. 

2.  

Daglig. 

Ledet av en 

lærer og 

assistenter fra 

basen. 

2.  

Alle på basen. 

 


