
Periode:
Uke 18-24

Tema :
 

Tema:
Nettvett, sommer og

naturopplevelser. 



Kjære foresatte 
 

Da har vi allerede kommet frem til vårprogrammet her på
AKS. Denne perioden har vi valgt å gå bort fra dagstemaer

og heller satse på å gjøre litt større prosjekter sammen. I april
måned vil vi ha stort fokus på olabilene og vi skal i tillegg gjøre
glassburet ved basen vår om til en koselig oase med planter

og benker. Mai måned skal vi ha en del kurs, samt delta i
Nordberg Grand Prix med olabilene våre. Det blir turer med

Tom hver tirsdag, matkurs med Marit, fotballkurs og
bordtenniskurs, så det skal være nok å velge i for barna. Vi

skal også ha en uke med fokus på nettvett og nettmobbing. I
uke 19 vil vi også ha en prosjektuke hvor barna er med å velge
prosjekt. I juni måned er det malekurs med store lerret med
Irene, vi skal lage badeland for fadderbarna og ha barnas
valg uke og avslutningsfest. Barna lurer også veldig på når

det blir tur til Tusenfryd. Den er nå fastsatt og blir tirsdag 28
juni i uke 26. Vi gleder oss masse til å sette i gang med vårens

program. 



 
Det er mange barn på skolen som er glad i å

spille fotball. Vi er heldige og har et par
ansatte som også spiller på høyt nivå. Vår
nyansatte Jacob på 4 trinn er en av disse.
Han skal i disse to ukene holde fotballkurs

med de barna som ønsker en time hver dag.
Her vil barna få lære nye dribletriks og

taktikker i tillegg til mye spilletid
 
 
 
 
 
 

Det er mange dyktige kokker på 4 trinn og matkurset var en
suksess som må gjentas. Alle klassene får tre dager hver med
matkurs nede på mat og helse. Under kommer oversikt over

hvilke klasser som har hvilke uker.

Uke 18: Tirsdag, torsdag og fredag 4D
Uke 19: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 4C
Uke 20: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 4B
Uke 21: Tirsdag, Mandag og tirsdag 4A

Vi tar en ny runde med bordtennis. Det betyr at
barna i disse to ukene får tilbud om å lære mer om
bordtennis sammen med Frikk. Vi avslutter kurset

med en turnering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disse to ukene vil vår kule tegner
Irene ha et malekurs hvor målet til

slutt er å få malt et bilde på et stort
lerret. Her skal barna lære å lage

skisse først og planlegge hva de vil
male. De får selv velge motiv på

bildet sitt.
 

Hver tirsdag i mai måned vil Tom ta med de barna som ønsker seg ut på
tur. Her er målet å lære barna å sette pris på å være ute og bruke

nærområdet og naturen vår. Her blir det blant annet bålkos og
spikkekurs. Fokuset er å lære barna å sette pris på naturen og gi de lyst

til å bruke den aktivt på fritiden.
 



Bruk vett på nett
Denne uken ønsker vi på AKS å ha fokus rundt nettvett og spesielt

vektlegge nettmobbing. Vi ønsker å bevisstgjøre barna på hvordan deres
oppførsel på nett kan påvirke andre og hvordan andre sin oppførsel

påvirker dem.
 Vi skal ha ulike opplegg for å lære barna hvordan en skal oppføre seg på

nett og hva som er greit å gjøre og hva som ikke er greit å gjøre på nett. Vi
skal blant annet ha en kommentargang der vi skal vise frem ulike type

kommentarer som blir skrevet i kommentarfelt. Disse kommentarene skal vi
diskutere og snakke med barna om. Vi vil også ha mye fokus på å lære

barna å si fra til voksne de stoler på når de opplever noe ubehagelig på
nett, samt lære de nettvettregler. 

 
 

-Det blir også gjennomføring av "Bordtenniskurs med Frikk" og "Matkurs
med Marit" og "Tur med Tom"

 
 



 

 
Uke 19 på AKS blir barnas prosjektuke! Her vil vi i forkant oppfordre barna til å
komme med forslag til hvilke prosjekter de ønsker å gjennomføre! Her er det 

 bare fantasien som setter grenser! 
 

-Det blir også gjennomføring av "Bordtenniskurs med Frikk" og "Matkurs med
Marit" og "Tirsdagstur med Tom"

 



 

 
Uke 20 blir vårt helt egne Nordberg Grand Prix uke! Etter
en måned med å designe å bygge de kule olabilene våre

skal de testet, for de som vil, i dette løpet! Uken blir brukt
til å lage heiarop, plakater, gjøre bilene klare med mer!
Selve løpet er på søndag 22.mai 2022, så dette er

selvfølgelig på frivillig basis, men vi håper flest mulig vil bli
med oss på dette! 

 
Link:  https://nordberggrandprix.com/

 
- I uke 20 blir det også "Matkurs med Marit", "Tirsdagstur

med Tom" og oppstart av "Fotballkurs med Jacob". 
 



 

 
Vi arrangerer barnas prosjektuke 2.0! Dette blir en

uke hvor barnas medbestemmelse settes i fokus
innenfor trygge rammer!  

 
- Det er også siste uke med "Matkurs med Marit", 

 "Fotballkurs med Jacob" og vi fortsetter med
"Tirsdagstur med Tom" 

 



Vi hadde stor suksess med tivoli for fadderbarna i høst.
Dette var så gøy at vi har lyst til å gjøre noe liknende igjen.

Her er det barna på 4 trinn som har bestemt hva vi skal
gjøre. Vi skal derfor bruke denne uken på å lage et kult

badeland konsept: På fredagen denne dagen skal
fadderbarna komme og leke i badeland sammen med oss
på 4 trinn. Her blir det vannsklie, hinderløype med vann og

mer moro.
 

-Det blir også oppstart av kurset "L&L- Læring på lerret
med Irene" og siste gang med "Tirsdagstur med Tom"



Den siste skoleuken vil vi ha barnas valg uke og selvsagt en
avslutningsfest siste skoledag den 17 juni. Her skal vi blant

annet test ut omvendtdagen vår, en dag hvor barna skal få
bestemme aktiviteter, selvsagt innenfor gitte rammer.  Vi

lager et sett med regler som barna må følge.
 

-Uke 23 blir også siste gang med "L&L- læring og lerret med
Irene!


