
 
Periode:
Uke 12-20

Tema :
Påske,

medbestemmelse og
dømmekraft



 
Vi fortsetter med  alternativ til påmeldingsaktiviteter også resten av

skoleåret. 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 på arrangeres
flere dager i uken over en periode. 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.
 

Vi tar derfor med oss noen av kursene fra forrige periode med oss videre. 
 

Tanker en at barna skal få teste ut nye aktiviteter og forhåpentligvis få
både noen nye interesser og nye ferdigheter i prosessen. 

 
Under her finner dere de temaene vi har tenkt å jobbe med frem til uke 20.

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.
Mer informasjon om hvor ofte og hvilken dager kommer på

fredagsbrevene!



 
Minecraftkurs med
Kevin og Simon 2.0

 
 
 

 
Hensikt: Elevene lærer å bruke
ulike grunnstoffer, bygge ulike

materialer og lærer seg å bruke
forskningsbenken. Dette knyttes
opp mot naturfag, samfunnsfag

og matematikk. 
 
 

 
Lage å regissere 

 musikkvideo med
Isabella

 
Fotballklubb med

Jibbo
 

Tegnekurs med Irene

Sammen med Isabella får
barna være med på hele
prosessen ve då lage en

musikkvideo! Dette blir alt fra
å finne sang, lage dans, filme
og redigere dette sammen til

et ferdig produkt!

Vi er så heldige at vi har vår 
 helt egen profesjonelle

fotballspiller med oss på
Fritidsklubben, Jibbo! Han

kommer derfor til å arrangere
fotballklubb for barna, Dette
blir alt fra å spille kamper, se

på fotball og gå igjennom
strategier til å lære lavterskel

fotballtriks!

Vi er så heldige at vi har vår 
 helt egen profesjonelle

fotballspiller med oss på
Fritidsklubben, Jibbo! Han

kommer derfor til å arrangere
fotballklubb for barna, Dette
blir alt fra å spille kamper, se

på fotball og gå igjennom
strategier til å lære lavterskel

fotballtriks!



Mandag- 6. og 7.trinn 
Tirsdag- 5a og 5c
Onsdag- 5b og 5d 
Torsdag- 4.trinn 
Fredag   -  3.trinn 

Mandag- 5b og 5d 
Tirsdag- 6. og 7.trinn 
Onsdag- 5a og 5c 
Torsdag-6. og 7. trinn 
Fredag   - 4.trinn 



Vi fortsetter å jobbe med 
 kreativiteten. Her får barna

anledning til å starte på ulike kule
prosjekter. Vi setter opp stasjoner

der barna kan male, jobbe med
organiserte oppgaver og mye mer!
Det blir også fokus denne dagen å

jobbe med prosjekt pusse opp "Bula"
og "Kjeller`n"



Dagen vi har søkelys på fysiske aktiviteter vi bruker
fotballbanen, basket banen og mye mer! Vi benytter

oss av bula, kjeller’n og sløyd rommet for de som ønsker
dette! IPAD er tilgjengelig fra 15.15- 16.15

 
-Vi fortsetter med sløyd. Sløyd vil være i bruk fra 14.30-

16.00



 
 

Den store kino dagen. Det blir vist frem film i
auditoriet, Vi tar i bruk kjeller’n og Bula hvor

agendaen blir ulike turneringer på
playstation, bordtennis og mer!

 
-Vi fortsetter med sløyd. Sløyd vil være i

bruk fra 14.30- 16.00
 



 
 

Denne dagen blir hovedfokuset å utforske
alt det den digitale verden har å tilby av

spennende utfordringer, læring og lek. Alt
kommer til å skje innenfor voksenstyrte

rammer! 
 



Kidza’s dag volum 4: Barnas favoritt dag. Dette er
dagen barna selv kan velge litt hva de har lyst til å
gjøre Denne dagen kan barna også være på IPAD

der de kan utforske minecraft.
Vi fortsetter med sløyd. Sløyd vil være i bruk fra

14.30- 16.00


