
 
 

 

 

Lokal plan for Aktivitetsskolen 2016/2017 

Skole: Korsvoll, Sofagrisene-4.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 

Aktivitet 
Delmål for 

aktiviteten 
Når Ansvar 

Tur i skolens nærmiljø med 

ulike aktiviteter og fri lek. Blant 

annet: 

 Bruke kniv, øks og andre 

verktøy i naturen 

 Ake- og skiturer om 

vinteren 

Oppleve glede over 

naturen, samt å lære 

seg å ta vare på 

nærområdene våre og 

sette pris på disse. 

Månedlig Alle på 

basen 

Følge opp skolens fokus på 

sortering av avfall 

 Sortere papp og papir 

 Fokusere på sløseri av ark 

Styrke elevenes 

miljøbevissthet 

Hver dag Alle på 

basen 

Museumsbesøk: 

 De naturvitenskapelige 

museene på Tøyen 

 Teknisk museum 

 Nobelmuseet 

Dette er fine steder for 

undring og refleksjon. 

Ferieklubbene Alle på 

basen 

Benytte digitale verktøy til lek, 

undring og læring, for eksempel 

 Benytte nettsteder til å øve 

på gangetabellen 

 Leke med digital lyd og 

bilde 

Tilrettelegge for at 

elevene kan styrke sine 

ferdigheter innenfor 

IKT og få et bevisst 

forhold til den digitale 

verden og god 

nettskikk. 

I ferieklubbene 

og underveis i 

skoleåret 

Alle på 

basen 

Prosjekt: "Varmluftballong" Naturfaglig og teknisk 

eksperiment 

En gang i året 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 

Aktivitetsskolens 

prioriteringer av aktiviteter 
Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

??I samarbeid med 

Schakklubben av 1911’s 

Ungdom (SK1911U) tilbys 

sjakkurs. 

 Ukentlig SK1911U 

Lek og aktivitet i gymsalene. Gjennom frie og styrte 

aktiviteter i gymsalene 

skal barna oppleve 

glede ved fysisk 

aktivitet og utvikle 

sosiale ferdigheter 

gjennom for eksempel 

lagspill. 

Ukentlig  

Sjakkspilling på basen. 

Sjakkinteressen på Korsvoll er 

utvilsomt stor, denne ønsker vi 

å underbygge ytterligere. 

Sjakk er tankenes idrett 

og krever konsentrasjon 

så vel som logikk. 

Alle dager  

Tilbud om å lære seg å 

sjonglere. De som greier det 

får en liten premie og et 

diplom. 

Øve opp koordinasjon 

og oppleve gleden ved å 

mestre noe nytt 

Hele året  

Frilek i skolegården og på 

basen 

Øve seg i en naturlig 

ikke-konstruert sosial 

situasjon. Det ligger 

mye læring i god lek, 

derfor ønsker vi å gi 

leken gode rammer og 

vilkår. 

Hver dag Alle på basen 

    

 

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 

Aktivitetsskolens 

prioriteringer av aktiviteter 
Delmål for aktiviteten Når Ansvar 



 
 

 

”Verksteder” knyttet til de 

ulike høytider og årstider som 

f.eks jul og 17. Mai. 

Gjøre basen til et 

hyggelig sted å være 

Året 

igjennom 

Alle på basen 

Lage gipsmasker Øve opp finmotorikk og 

nøyaktighet samt lære å 

stole på hverandre og 

gjøre noe morsomt 

sammen 

Etter jul  

Prøve ut forskjellige 

kunstteknikker som vi henger 

opp på basen som for 

eksempel: 

 Kull 

 Oljepastell 

 Maling 

Øve opp finmotorikk og 

estetisk sans samt 

gjennom utforskning få 

kjennskap til forskjellige 

kunstteknikker. 

Året gjennom  

    

    

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 

Aktivitetsskolens 

prioriteringer av 

aktiviteter 

Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

Vi spiser fast en gang om 

dagen på aktivitetsskolen. 

Matstunden skal være et 

”hvileskjær” der barna får 

god tid til å spise og kan 

roe ned. Matstunden bør 

og være en sosial setting 

der samtale over bordet er 

en naturlig del samtidig 

som normal ’skikk og 

bruk’ blir overholdt. 

 Å lære normal 

bordskikk 

 Å kunne sette seg 

ned og ’koble av’ 

for en stund 

Hver dag rundt 

klokka 14:00 

Baseleder har 

hovedansvar, 

alle tar del i 

ansvaret ved å 

sitte ned og 

spise med 

barna 

Pepperkakebaking i 

forbindelse med vårt 

årlige Redd barna-prosjekt 

Som en del av 

juleforberedelsene 

baker vi pepperkaker. 

Dette anser vi som en 

del av 

allmenndannelsen alle 

bør igjennom. 

Novembermåned  

Julegrøt Noen tradisjoner er rett 

og slett bare hyggelige 

Desember  



 
 

 

og julegrøt med mandel 

er en av dem. Trengs 

mer begrunnelse? 

Grilltur i skogen  Å kjenne til at man 

ikke kan brenne bål 

når og hvor man vil 

 Å ha god 

”bålskikk” i skogen 

 Oppleve gleden ved 

å sitte rundt et bål 

og svi mat når man 

er kald og er våt på 

føttene  

I bålsesongen  

Matlaging i og prosjekter 

for eksempel boller, 

suppe, pizza eller andre 

ting. 

Få kjennskap til enkel 

matlaging 

Ferieklubbene og 

i løpet av året 

Alle 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 aktivitetsskole 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 

Aktivitet Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

 Lekselesing felles for 

hele fjerde trinn. 

 Quiz-hver torsdager 

 Gi gode arbeidsvaner 

på lekser 

 Få gjort unna ukas 

lekser 

 To dager i 

uken 

 Torsdager 

En lærer og 

assistenter 

Å øve på gangetabellen på 

ulikt vis, deriblant på ulike 

nettsider for de som ønsker 

dette. 

 At alle barna lærer 

seg den 

gangetabellen 

Etter påske (vi 

samkjører dette 

med skolen) 

 

Quiz Gi en glede over 

kunnskap og mestring 

samt ha det gøy. 

Hver tirsdag  

    

 


