
Periode:
Uke 1-9

Tema :
Vinter og vennskap



 
Vi har valgt å forsøke et annet alternativ til

påmeldingsaktiviteter det neste halvåret. I stedet for
at barna melder seg på en aktivitet som går en dag i

uken over flere uker. Kommer vi til å ha ulike
aktiviteter som går hver dag over to uker. Barna

trenger ikke å melde seg på og kan bytte aktivitet når
de vil under perioden så lenge det er plass.  Er en

aktivitet veldig populær så setter vi den opp for en ny
runde.

Tanker en at barna skal få teste ut nye aktiviteter og
forhåpentligvis får både noen nye interesser og nye

ferdigheter i prosessen. 
 

Under her finner dere de temaene vi har tenkt å jobbe
med de to første månedene i året. Dere trenger som

sagt ikke å melde på barna, men det er veldig fint om
dere snakker med barna om aktivitetene på forhånd så
de får litt tid til å tenke over hva de ønsker å være med

på.
Vi kommer til å fullføre filmkurset med Irene som

planlagt.
 
 



 
Sjakkurs med Emanuel: 

Disse to ukene kan du lære
mer om sjakk sammen med
vår kjære ansatt Emanuel.

Barna lærer ulike strategier
og får spilt kamper mot

hverandre. Vi setter frem en
del sjakkbrett på basen.

 
Tegneseriekurs med Tom

Her får barna muligheten til å
lære hvordan en lager sin
egen tegneserie. Vi lærer

barna å lage karakterer og
hvordan en skal fortelle en
historie i tegneserieformat.

 
 

 
Matkurs med Marit:

Vi tar i bruk mat og helse og
lager noen småretter

sammen. Vi kommer blant
annet til å lage pannekaker,
pizza, laks og mye mer godt.

 
 
 

Bordtenniskurs med Frikk
Vi har fått et nytt

bordtennisbord på skolen, i
tillegg til de to vi har ute i

skolegården. Barna får
grunnleggende innføring i
bordtennis og lærer blant

annet hvordan en skal holde
rekkerten og hvordan en tar

en god serv.
 

 
Hip-hop kurs med Nancy:

Vi er så heldige at vi har en
ansatt som er utrolig god på
å danse hip hop, derfor er vi
så heldige at vi kan gi barna
på 4 trinn muligheten til å
lære seg noen kule moves.

 
 

Stumpeskikurs med Tom
De barna som ønsker det,

kan bli med i Havnabakken
på stumpeskikurs. Vi har
egne stumpeski på AKS.

Skulle noen ønske å ha med
eget utstyr i form av ski,

snowboard og liknende er
dette lov å ha med disse to

ukene. 
 
 

 
Salsakurs med Nancy:

De barna som ønsker det, kan lære
seg å danse den latinske dansen

salsa sammen med Nancy. Salsa er
en sammensmeltning av kubanske
danser som mambo, pachanga og
rumba, så vel som amerikanske

danser som swing og tap.
 

Monster-tegnekurs med Irene
Her kan du lære deg å lage skumle
bilder og vesener sammen med vår
fantastiske monstertegner Irene.

Vi kommer til å ta i bruk ulike
metoder som vannmaling,

fargestifter og annet.
 



 
 

Kreative hoder: Denne dagen får barna en
utfordring som de må løse. Det kan være alt
fra å lage en historie med de tingene de får

utdelt, til å løse konkrete oppgaver og
utfordringer som vi gir dem. Her blir
utfordringen og finne gode løsninger

sammen.
 
 



 
 

Sprø sport og frilek:
denne dagen drar vi i

gymsalen og fortsette
med sprø sporter og vi

skal også sette av tid til
frilek.

 
 



 
 

Do it yourself: Dette fikk vi ikke
kommet i gang med skikkelig i høst,
så nå tar vi en ny runde. Vi lager nye
ting av det vi har på lageret. Vi skal

for eksempel lage egne nett og
bamser av gamle klær. Vi skal også

lage egne pyntegjenstander av blant
annet gips og leire. Bgne brettspill og

fidgetspinnere står også på
programmet.

 
 



 
 

Spill og chill: Denne dagen kan vi
spille på basen eller nede på Bula,
barna kan også få lage ting selv og

utforske lærerike apper på
læringsbrettet.
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