
AKTIVITETSTILBUD 
KORSVOLL 

AKTIVITETSSKOLE 

 

Velkommen til 4 trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Sofagrisene. Vi har 

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

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

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

med på ukeplan som blir sendt i skoleportalen. Det er lov å melde seg på flere kurs. 

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. Viser det seg at barna ikke trives på kurset så sier 

vi ifra til dere. Vi ser frem mot et innholdsrikt år med mange aktiviteter.  

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

 

 

 



Datarom 

 

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

En gang i uken bruker vi datarommet til å utvide dataferdighetene våre. 

Vi er der 1,5 time av gangen og aktiviteten er delt i bolker med forskjellige 

temaer/oppgaver/program. 

Etter å ha gjennomført hoveddelen av timen, får barna velge en aktivitet det siste 

kvarteret m visse begrensninger. 

 

Tid: Hver torsdag 14:30-16:00 

Ansvarlig: Bernhard  

Sted: Datarommet i 3.etasje, hovedbygget 

Påmelding kreves IKKE  

 

 

 



Filmsal 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Vi bruker filmsalen til forskjellige kulturelle aktiviteter som dans, teater og sang. 

Aktiviteten innebærer at barna i samarbeid med en voksen er med på å utforme 

innholdet i den sjangeren de skulle ønske. 

Mer informasjon om hvilken type aktivitet som er aktuell i de forskjellige ukene 

kommer på ukeplanen. 

Ansvarlig: Bernhard, Theepa og Julie 

Tid: Hele året 

Sted: Filmsalen 

Påmelding kreves ikke 

 

 

 

 

 

 

 



Gipsmasker 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

 Gipsmaskeverkstedet er en spennende og populær aktivitet der barna får økt 

kreativiteten og bli kjent med formingsmaterialet GIPS. Det trengs ikke noe 

forkunnskap, kun en liten dose med konsentrasjon og kreativitet. Vi bruker maskene 

under karnevaldagen. Aktiviteten går over flere uker siden det tar tid for hver enkelt 

barn å lage masken. 

Ansvarlig: Julie og Maylen 

Tid: Februar måned før karnevalet   

Sted: kjøkkenet på Sofagrisene 

Påmelding kreves (barna melder seg selv hos Julie og Maylen) 

 

 

 

 

 

 



Luftballonger 

 

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

Kurset innebærer at barna lager sin egen luftballong og prøver seg på "take-off" 

hvis værforholdene tillater det. 

Det kan være krevende å lage en luftballong med bra kvalitet, men barna får tid og 

hjelp av våre ansatte til å mestre dette. 

Kurset innebærer kreativitet, bruk av forskjellige materialer (silkepapir, bomull, 

ståltråd, teip, rødsprit) og de er med på å utvide fysikk-kunnskapene sine. 

De som er med på å lage en luftballong med vellykket take-off får ballongførerbevis 

i form av en diplom. 

Tid: Vintertid, flere uker 

Sted: Sofagrisene + lille skolegård 

Ansvarlig: Maylen og Bernhard 

Påmelding kreves (barna melder seg på hos Bernhard og 

Maylen) 



 


