
 
 

Lokal plan for Aktivitetsskolen 2016-2017 

Skole: Korsvoll, Solstua-1.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 skogen Barna får utforske naturen. 
Lærer om dyr, planter og 
sopp. 
De kan bygge ting av 
materialer i naturen. 

På turdager og i 
ferieklubber 
Vår og sommer 

Alle 

    
Konstruksjonslek inne Barna trener sine tekniske 

ferdigheter med kapla, 
klosser ol 

Flere ganger i uka Alle 

Forskerpermen fra aktivitetsskolen 
Forskningsdager 
Resikulering og mindre bruk av papir 

Barna får testet mange 
spennende ting inne og ute 
innenfor natur og teknikk 
Vi har forskjellige prosjekter 
innen temaene. Hvor vi har 
forsøk, leker, film og 
lignende. For at barna skal 
bli nysgjerrige og ha det 
morsomt med realfag. 
Barna lærer hva vi kan gjøre 
for å ta vare på miljøet 

I ferieklubber 
Gjennom hele året 
Kontinuerlig 

Alle 
Alle 

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 

Aktivitet Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

Frilek ute Barna lærer seg sosiale koder og 
fysisk beherskelse (ballspill, 
rolleleker, hoppe tau, ake og 
lignende) 

Hver dag Alle 

Tur i skogen 
Aketurer 

Barna leker og trener motorikken 
ute i naturen. (hinderløyper, 
rolleleker,utforskning, osv.) 
Barna får beveget seg mye, lære 
å ta hensyn til hverandre og har 
det morsomt 

Turdager og 
ferieklubber 
Turdager og 
ferieklubber når 
det er snø 

Alle 
Alle 

Ski og skøyter 
Rugby 

Barna får bevege seg og lære å 
bruke ski og skøyter 

Gjennom vinteren Alle 
En av våre 
ansatte 

    



 
 

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 

Aktivitet Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

Lesestund hvor det blir lest for barna De barna som er glad i bøker 
får muligheten til å få lest litt 
større bøker 

En dag i uka  

Formingsaktiviteter som tegne, male, 
plastelina osv. 
 
Sesongaktiviteter som påskepynt, 
kunstverk med materiale fra naturen 
og lignende 
Sjakk 
 
Origami og veving 

Barna utvikler kreativitet, 
fantasi og finmotorikk 
Barna lærer om tradisjoner 
og bruk av alternative 
materialer 
De lærer spillet, logisk 
tenking og konsentrasjon 

Enkelte ukedager 
og i ferieklubber 
Forskjellige tider i 
løpet av året. 
En dag i uka 
En dag i uka, i 
bestemt perioder 
av året 

Alle 

    
Besøke museer De lærer kultur, historie og 

lignende 
Ferieklubber  

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 rett for at elevene får erfaring med å tilberede måltider 

Aktivitet Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

Samlet måltid der barna spiser 
medbrakt mat og får melk og frukt 
hver dag . 

De lærer bordskikk og sosiale 
ferdigheter ved matbordet. De 
lærer også hvor viktig det er 
med mat og jevne måltider 

Hver dag Alle 

Vaske hender De lærer viktigheten av å 
vaske hender før mat og etter 
toalettbesøk 

Hver dag Alle 

Lage mat og bake. Barna deltar i matlagingen og 
koser seg med det vi har 
laget. 

Ferieklubber og 
spesielle 
anledninger 

Alle 

    

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 

Aktivitet Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

    
I samarbeid med skolen    
    
    

 


