
AKTIVITETSTILBUD 
KORSVOLL AKTIVITETSSKOLE 

 

Velkommen til 4 trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Vår base heter 

Sofagrisene. Vi har gleden av å presentere vårt aktivitetstilbud for 

skoleåret 2019-20. 

 

I samsvar med rammeplanen ønsker vi å tilby et så bredt tilbud som 

mulig av kulturaktiviteter, fysisk aktivitet, friluftsliv som bidrar til 

faglig, sosial og fysisk utvikling. 

 

Våre kurs har forskjellige tidspunkter, følg med på ukeplanen som blir 

sendt på mail hver fredag. Det er lov å melde seg på flere aktiviteter. 

Det er veldig viktig for oss å lytte til det barna er interesserte i, barna 

hos oss har medbestemmelserett!   

 

Sofagrisenes §1: Alle på Sofagrisene skal ha det gøy!  

 

Vi ser frem mot et innholdsrikt år med mange aktiviteter.  



QUIZ 

 

Målområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

SPILL DEG TIL KUNNSKAP OG SETT 

KUNNSKAPEN PÅ SPILL!  

Quiz regnes av mange som en sosial aktivitet, og blir ofte brukt i ulike 

arrangementer for å skape fellesskapsfølelse og glede. For oss er en den 

perfekte læringsstøtende aktivitet: vi har det gøy samtidig som vi lærer 

noe! Premie til beste lag etter 4 runder. 

 

Ansvarlig: Vetle og Barbara 

1 time hver torsdag  

Sted: Basen 

 

 

 



KAHOOT 

 

Målområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

MAKE LEARNING AWESOME! 

På lik linje med “quizen”, regnes Kahoot som en sosial aktivitet, og blir 

ofte brukt i ulike arrangementer for å skape fellesskapsfølelse og glede. 

For oss er en den perfekte læringsstøtende aktivitet: vi har det gøy 

samtidig som vi lærer noe! Spørsmålene følger ofte tempoplaner. 

 

Ansvarlig: Liu og Vetle 

1 time hver tirsdag  

Sted: Basen 

 

 

 



ROLLESPILL 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Målet med aktiviteten er å styrke relasjoner. Rollespill handler om 

fantasi og kreativitet, og om å skape en fortelling sammen. Rollespill 

har ulike regler, men som oftest har man 2-6 spillere, og en spill-leder. 

Spillerne har hver sin rolle. Deres oppgave er å leve seg inn i hvordan 

disse tenker og oppfører seg. Et godt samarbeid med de andre rollene er 

vesentlig for å nå målet i spillet. Spill-lederens jobb er å fortelle hva 

spillerne hører og ser. Lederen får derimot bestemme hva alle de andre 

rollene de møter på, gjør og sier.  

 

Ansvarlig: Heck og Vetle 

(1 til 2 timer hver økt) 

Onsdager, torsdager og fredager 

Sted, på skolen 

 



DIGITID 

 

Målområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Målet med aktiviteten er å styrke skrive-lese ferdigheter samt 

digitale ferdigheter. Barna har tilgang til pcer og i-pader på basen 

som de kan disponere etter avtale. Bruksområde:  

• Faglig innhold på nrk-super, salaby, word og powerpoint 

• Bruk av fagspill og dokumentarserier 

• Bruk dataverktøy «Scratch» for å lære koding på en gøy 

måte  

 

Ansvarlig: Alle ansatte 

Sted: Basen/ datarom 

 

 

 

 



DANS med QUICK STYLE STUDIO 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Quick Style studio er en danseskole som holder til Frysja veien. 

Skolen tilbyr våre barn et kurs i free-style som har som mål å styrke 

vennskapet gjennom rytmen og morsomme koreografier.  Aktiviteten 

innebærer at barna, i samarbeid med en voksen fra QS-skolen, er med på 

å utforme innholdet i koreografien som vil avsluttes med en fremvisning 

før Jul. 

 

Ansvarlig: Quick Style Studio og en voksen fra basen 

Tid: torsdager kl.14.45-15.45 

Sted: Filmsalen 

 

 

 

 

 



KERAMIKK  

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Målet med aktiviteten er å bli kjent med leire gjennom noen økter 

• Lære enkelte teknikk for å oppnå tredimensjonale figurer 

• Lære om brenningsteknikk  

• Kjenne mestringsfølelse selv om materialet er ganske ukjent 

(1 time hver økt- 10 barn per gruppe)  

 

Hver onsdag, startdato ikke avtalt ennå 

Ansvarlig: Barbara 

Sted: Keramikkrom 

 

 

 

 

 

 



ONSDAGENS «FELLESSAMLING» 

 

Målområde: mat og helse 

Målet med dette er å servere et sunt måltid.  

Vi fokuserer på god håndhygiene, sørger for at måltidene er 

hyggelige og ernæringsrike. Måltidet vi har valgt er en god miks av 

ulike frokostblandinger som vi serverer med melk. Vi tar naturligvis 

hensyn til intoleranser og allergier. Ved hjelp av «Matjungelen», 

som er et gratis aktivitetsprogram for AKS, ønsker vi å skape 

nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø. Vi ønsker 

også å oppleve betydningen av matgleden i fellesskap.   

 

Denne dagen benytter vi også anledning til å snakke sammen om alt 

fra kommende aktiviteter til ting barna ønsker å ta opp.  

 

Hver onsdag mellom 13.30 og 14.30  

Ansvarlig: alle 

Sted: basen 

 



TEGNEKURS OG KREATIV VERKSTED 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

På dette kurset lar vi kreativiteten blomstre. Vi tegner skapninger 

fra ulike universer som barna er opptatt av. Vi har fokus på:  

• bli kjent med mange forskjellige materialer og bli 

inspirert av hverandre/ kunst 

• stimulere alt fra fingermotorikk til konsentrasjonen 

• «Kunst» som inspirasjon: bruker bøker og internett som 

inspirasjonskilde 

• «Naturen» som inspirasjonskilde  

 

Tegnekurs: hver mandag mellom 15.00-16.00 

Ansvarlig: Marlene og Barbara 

Kreativ-verksted: hver dag på basen 

Sted: basen 

 



GYMSAL 

 

Målområde: Fysisk aktivitet 

Målet med aktiviteten er å utvikle elevenes fysisk motoriske 

kompetanse slik at de lærer å mestre egen kropp. Det vil gi elevene 

et godt fundament som de vil ha nytte av senere i livet. Barn og 

unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag ifølge 

de nasjonale anbefalingene. Vi prøver å oppnå dette på en morsom 

måte! Hos oss er det veldig populært med hinderløype. Vi har også 

ulike pedagogiske leker hvor fysisk aktivitet flettes inn med matte, 

eller språk, som for eksempel: «Evolusjonsleken», «Språksisten», 

«Stopp-dansen», «Historien om Ole brumm», mm. 

 

Ansvarlig: Heck, Vetle og Liu 

Tid: mandager og fredager 

Sted: gymsalen 

 

 



MEDIAPROSJEKT 

 

Målområde: kunst, kultur og kreativitet 

Her jobber vi med et filmprosjekt. Barna lærer om film, kamera og 

ulike filmprinsipper. Vi gjør morsomme oppgaver som å lage og 

klippe inn lyder til ulike gjenstander, filme en kortfilm uten å klippe 

og masse mer.  

 

Ansvarlig: Vetle  

Tid: onsdager og fredager 

Sted: skolen og skolens område 
  

 

 

 

 

 


