
AKTIVITETSTILBUD FOR 
SOLSTUA AKS 

KORSVOLL SKOLE 

 

Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har 

laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene er 

gratis og er i AKS-tiden. De dagene ditt barn er på kurs, er det viktig at dere ikke 

henter før kurset er ferdig. Kursene har forskjellige tidspunkter så det er viktig å 

følge med på ukeplan som blir sendt i skoleportalen. Det er viktig at dere snakker 

med barna om hva de ønsker å være med på slik at de er med på de kursene de 

ønsker selv. Viser det seg at barna ikke trives på kurset så sier vi ifra til dere. Vi ser 

frem imot et innholdsrikt år med mange aktiviteter.  

Vi håper dere finner noe som barna har lyst til å være med på.  

 

 

 

 

 



 

ALLIDRETT(Gymsal/ute) 

 

Målområde: Fysisk aktivitet  
Bruke grunnleggende bevegelser i variert miljø og i tilrettelagte aktiviteter.  

Være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen. Bruker 

ball i leker og ballspill (stikkball, håndball, fotball og basketball). 

Vise evnen til samhandling i ulike aktiviteter.  

Barna tilbys og oppfordres til å delta. De voksne redegjør for hva vi skal gjøre i 

gymsalen og for selve aktiviteten og hvilke apparater man skal bruke.  

Aktivitetene er varierte slik at barna skal få en innføring i ulike former for fysisk 

aktivitet, men også for at alle barna skal finne en aktivitet som de trives med. Vi 

arbeider for at barna skal oppleve gleden ved å mestre aktivitetene. Fysisk aktivitet 

er en god måte for samhold mellom barna på kryss av klassene. Det øker også 

forståelsen for at vi alle er forskjellig og at det er det som gjør at vi fungerer bra 

sammen. Her vil barna få en liten smakebit av forskjellige idretter.  

Når: Tirsdag 15.00 – 16.15 

Hvor: Gymsal  

Påmelding kreves ikke 



 

KREATIVT HOBBY 
KURS 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Uttrykker egne opplevelser gjennom tegning. Blander og bruker primærfarger i eget 

skapende arbeid. Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, 

klippe, lime, tvinne og flette. Vi lager enkle gjenstander i leire, plastelina. Bruker 

dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider. 

Kurset består av åtte økter der hver økt har et tema. Temaene er satt slik at barna 

skal få en innføring i ulike materialer som kan brukes til å lage dekorative 

gjenstander. Øktene skal også bidra til å markere årstidene ved å fokusere på 

overgangen mellom høst og vinter. De voksne forklarer barna hva de skal lage og 

støtter opp rundt og veileder barnet gjennom hele økten. Vi har også flere 

aktiviteter der barna selv bestemmer hva de ønsker å lage/skape. 

Kursansvarlig: Kathrine, Linn 

Når: Onsdag kl.15.00 – 16.00 (4uker) 

Påmelding Barna kan påmelde selv:- Max 15 barn  



Naturfagsgruppe 

 

Målområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 

Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i 

naturen. Bruke sansene til å utforske verden i nærmiljø. Gjenkjenne og beskrive noen 

plante- og dyrearter og studere maurtua. Beskrive noen viktige kjennetegn ved de 

fire årstidene ved å observere naturen. Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og 

fortelle om det.  

Naturfagsgruppen er delvis styrt av årstidene. Det vil si at vi i større grad er inne på 

vinteren og ute på sommeren. Barna skal sammen hjelpe hverandre og bidra til økt 

læring og motivasjon. I vårt arbeid med naturfag benytter vi oss i stor grad av 

nysgjerrigpermetoden. Dette er en arbeidsmetode som går ut på at barna finner noe 

de synes er spennende og lurer på.  

  

Når: Hver fredag kl. 12.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rytmisk musikklek 

 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek 
 

Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempo, takt og tonearter (bruke stemmene 

sine). 

Improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør (bruk av instrumenter). 

Barna har muligheten til å utforske rytmiske mønstre og grunnklanger gjennom bruk 

av rytmeinstrumenter og melodiske instrumenter. Barna lærer også å klappe i takt 

etter sang og musikk. De lærer ulike danser. Vi skal tørre å bruke kroppen til ulike 

rytmer og bevegelser. 

 

Kursansvarlig: Linn og Celina 

Når: Torsdag kl. 15:00 – 16:00 (4uker)  

Påmelding Barna kan påmelde selv:- Max 15 barn  

 



 

DANS 

 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek 
 
Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og tilrettelagte aktiviteter.  

Være med i aktivitet som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen. Utforske 

og leke med ulike rytmer og uttrykke dem med bevegelse.  

Denne aktiviteten er et samarbeid mellom basene. Denne aktiviteten vil ta for seg 

forskjellige stilarter som f. eks par og selskapsdans og disco. De voksne er med å 

danse på gulvet. 

 

Kursansvarlig: Rasmus 

 

Når: Fredag Kl.15:00 – 16:00  

Påmelding kreves ikke 

 

 



 

LESESTUND  

 

Vi går til biblioteket og låner bøker.  

Kompetansemål: 

- Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og 

meningsbærende elementer. 

- Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. 

- Lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing. 

- Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger 

Vi ønsker å bidra til barnas leselyst og skape gode leseferdigheter så tidlig som 

mulig. 

Kursansvarlig: Linn/ Kathrine 

Når: Fredag kl. 15.00 – 16.00  

Hvor: Biblioteket/ Basen 

 

 

 

 

 



 

 

PEDAGOGSIKE 
SPILL OG TEGNING 

 

 

Målområde: Lekser og fordypning Kunst, 

Kultur og Kreativitet 
- Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter 

- Utrykke egne opplevelse gjennom tegning 

- Øve på tall og bokstaver 

- Lære regler og lære å følge regler (Sosial kompetanse) 

- Vi ser også at spill er en veldig god måte å stimulere til læring. 

  

Når: Torsdag Kl. 15.00 – 16.00 

Hvor: Solstua 



 

Rollespill 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 
Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse (tørre å 

gi av seg selv). Delta i framføring med sang, samspill og dans. Samhandle med andre 

gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for 

gruppesamtaler. 

Hver uke har vi et eget tema før økten (for eksempel bukkene bruse, riddere og 

prinsesser og andre eventyr). 

Gjennom rollespill får barna muligheten til kreativ utfoldelse samtidig som de er i 

samspill med andre. Rollespillets natur passer også til å ta opp historiske temaer og 

belyse disse gjennom dramatisering. 

Vi kommer å øve på forskjellige stemmebruk, mimeleker. Vi kommer å gjøre enkle 

improvisasjoner i gruppe. 

 

Kursansvarlig: Thor Einar/ Linn   

Når: Mandager kl. 15.00 – 16.00  

Påmelding Barna kan påmelde selv: - Max 15 barn  

 


