
 
 

 

Lokal plan for Aktivitetsskolen 2016/2017 

Skole: Korsvoll, Trollhulen- 2.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: 

 AKTIVITETSKOLEN har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen 

 AKTIVITETSKOLEN tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og 

naturfaglige ferdigheter  

 AKTIVITETSKOLEN følger opp kriteriene for skolens miljøsertifisering 

Aktiviteter Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

NATURFAGUKEN, UKE 39 

1- TUR I NÆRMILJØET 

 ”Former i naturen” 
 Bli glad i naturen rundt oss, 

ta vare på den. 
 Observerer naturen ut ifra 

de forskjellige års tider. 
 Barna for brukt både 

kroppen og sansene sine på 

en annen måte ut i naturen.  
 Vi tar med oss blader og 

kvister til basen for å lage 

noe kreativt med det. 

UKE 39 

I Ferieklubbene 

og ellers når det 

passer. 

Ledet av de 

ansatte  

2- BRUK AV, STIGESPILL, 

KAPLA, UNO, 

BYGGEKLOSSER, OSV. 

 Gjennom leken fremmer vi 

bl.a. finmotorikken og 

matematiske tankegang ved 

å bygge eller lage 

geometriske figurer. 

Når barna har 

”innetid”. 
Ledet av de 

ansatte 

3- OPPFØLGING AV 

FELLES SKOLE 

MILJØKRITERIENE 

 Vi har fokus på gjenbruk av 

materialer bl.a. ved 

kunstprosjekter og gjør 

barna oppmerksom på det. 

Vi følger skolens 

miljøkriterier. 

Hele året. Ledet av de 

ansatte 

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: 

 AKTIVITETSKOLEN gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne 

 AKTIVITETSKOLEN gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer 

 Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner 

Aktiviteter Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

1/2- FRILEK UTE: MED 

HOPPE TAU, KLATRE, 

LEKE GJEMSEL, 

ROLLELEK, FOTBALL, 

BRUK AV ALLE 

UTEAPPARATENE SOM 

SKOLE DISPONERER 

RUGBY 

 Styrke sosiale 

ferdigheter, vennskap, 

forebygging mot 

mobbing, utvikle 

fantasien, koordinasjon 

og kroppsbeherskelse. 

Vi er ute minst en time 

i løpet av 

AKTIVITETSKOLEN 

tiden, hele året. 

En gang i uken 

Alle voksne. 

En av våre 

ansatte og på 

tvers av 

basene 

3- SJAKK/ BALLET  Mestring, samspill 

vennskap og sosial 

trening. Barna får 

muligheten til å utfolde 

seg i forskjellig 

aktiviteter. Instruktørene 

prøver å lure inn 

motoriske bevegelser, 

rytme, balltilvenning, ski 

lek med mer. 

Barneballett og 

breakdance har 

oppvisning etter endt 

kurs. 

Periodevise aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

I regi av 

NSF. 

I regi av 

DNBS. 

    

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: 

 AKTIVITETSKOLEN tilrettelegger for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter 

 AKTIVITETSKOLEN presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for 

medelever og foresatte 

Aktiviteter Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

MALING, TEGNING, 

”SYTUE”, KOR, 

 Styrke barnas ferdigheter i 

tegn form og farge, 

Ukentlig Ledet av de 

ansatte 



 
 

MODELLERING, BYGGE 

MED KAPLA OG 

BYGGEKLOSSENE, BRUK 

AT TING VI HAR TATT MED 

OSS FRA TURENE, BRUK 

AV BIBLIOTEKENS BOKER 

OM KUNST OG KULTUR. 

I FERIEKLUBB ER DET 

MUSEUMS BESØK 

. 

mestring av forskjellige 

tekniker, styrke fin 

motorikk, styrke 

sosialkompetanser 

gjennom felles prosjekter, 

styrke språk og 

terminologibruk, forståelse 

på kulturarven. Følger i 

mange tilfeller 

skoleplanen.  
 Stiller ut prosjekter på 

basen hvor elevene og 

foresatte kan se dem. 

REDD BARNA utstilling og 

innsamling 
 Barna lager ett bestemt 

produkt som stilles ut på basen 

hvor barnas foresatte kan få 

kjøpt resultatet til en symbolsk 

sum.  

En gang i året Ledet av de 

ansatte 

Målområder 4: Mat og helse 

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

for sosiale og språklige ferdigheter 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 AKTIVITETSKOLEN 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 

 AKTIVITETSKOLEN legger til rett for at elevene får erfaring med å tilberede måltider 

Aktiviteter Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

1-FASTE TIDSPUNKTER Alle skal spise eller ha 

muligheten til å spise. 

Barna spiser mat fra sin egen 

matpakke. 

AKTIVITETSKOLEN 

spanderer frukt, melk og vann 

hver dag. 

Vi spiser kl. 14.00 

ca., hver dag. 
Alle ansatte 

2- ROLIG STUND UNDER 

MÅLTIDEN, DE VOKSNE 

LESER 

Her fokuserer vi på at barna får 

god tid til å spise, det er en god 

måte å fornye energi på.  

 Alle ansatte 

3- BARNA HJELPER TIL 

MED OPPRYDDINGEN 

ETTER MÅLTIDET 

Barna får ansvarsfølelse, 

ryddekomité er blitt satt opp av 

skolen på forhånd og den 

bytter hver uke. 

To barn og den 

voksen som har 

“kjøkkenvakta” 

den dagen. 

Alle ansatte 

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 AKTIVITETSKOLEN samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet 

 AKTIVITETSKOLEN har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elvene, og 

gis til de som ønsker det 

 Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale 

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

fagområder 

Aktiviteter Delmål for aktiviteten Når Ansvar 

LEKSEHJELP  Tilbys barna muligheten 

til å gjøre lekser på AKS. 
 Tilby hjelp med leksene. 

Mandager og 

tirsdager 
En lærer fra 

trinnet og en 

ansatt fra Aks 

LESEGRUPPER PÅ 

SKOLENS BIBLIOTEK 

 Høytlesing eller egen bok. 

Her kan innhold være 

skolerelatert eller eventyr. 
 Lese/høre for å trigge 

hukommelsen, huske hva 

man leste forrige gang. 
 Se sammenhengen over en 

lengre periode. 

Når det passer i 

løpet av uken 
Ledet av de 

ansatte 

    

 


