
Periode:
Uke 44-51

Tema :
Fysisk aktivitet/
juleaktiviteter

Telefon midlertidig:
941 63 964



Vi  fortsetter med "Kidzas dag" for alle

barna på 5.trinn. Dette betyr at barna

kan velge mellom tre ulike aktiviteter.

Dette er både aktiviteter inne og ute.

Her har også barna god mulighet til å

være med å bestemme!

 
 

Vi tar med oss barna på ulike

oppussingsprosjekter her på skolen. De

får blant annet prøve seg på redesign,

snekring, maling med mer.

Her blir fokuset gjenbruk, samarbeid om

et felles prosjekt og mestring. 

 

Når:  mandager, 15.00-16.00

Periode:  uke 46-51 

For hvem: 4.-7.trinn

 

 

Kjeller`n er nå åpent! Sammen med

barna fra 4.-7.trinn har vi kommet frem

til dette navnet. Her kan barna chille

sammen, se på film, spille PlayStation,

drive med kunst relaterte aktiviteter,

spille spill med mer! Det vil også komme

kule leker her fortløpende utover

vinteren. Barna som er påmeldt

"Ekstrem oppussing" skal også være

med å pusse opp dette rommet! 

 



 

Vi på Aktivitetsskolen/fritidsklubben legger stor

vekt på fysisk aktivitet, samarbeid og mestring.

Det blir derfor arrangert "sportsakademiet" for

4.-7.trinn. Her kommer barna til å være innom

ulike

former for sport, her blir det alt fra fotball,

amerikansk fotball, samarbeidsleker med mer.

Fokusområdet blir mestring og samarbeid.

 

Når: Tirsdager, 15.00-16.00

Hvilke periode: Uke 44-48

For hvem: 4.-7.trinn

 

 

 
 

 

Frem til 1. desember og Julemessen vår får

barna fra 5.-7.trinn

tilbud om å være med på "Lasse`s

MasterChef".Dette blir 4 tirsdager i november .

Her skal barna være med å bake alt som skal

selges av bakevarer påjulemessen - det blir

selvfølgelig smaksprøver underveis.

Når:

Tirsdager, 15.00-16.30

Hvilke periode: Uke 44-48

For hvem: 5.-7.trinn

 

 

 
 

5A og 5D får BULA for seg selv! Her kan de spille

PlayStation, airhockey, fuzzball, brettspill, lage

mye rart, være kreative og ikke minst bare kose

seg sammen! 

 

 

 
 

Det arrangeres leksetid for 4.-7.trinn!  Her får

de påmeldte barna en mulighet til å gjøre lekser

i rolige omgivelser på biblioteket. 

 

 
 

Dette er dagen vi fokuserer på kreativitet med

barna! Her blir det delt opp i ulike stasjoner hvor

barna kan være på ulike kreative prosjekter,

male, skape og bygge sammen! Her har barna

en stor mulighet selv til å være med å bestemme

selv fremtidige prosjekter de har lyst til å skape! 

 

 
 



 

Vi tar med oss barna ut i den fine naturen vi har 

 rundt oss. Her skal barna dra på

ulikeekspedisjoner, lære å spikke, tenne bål (ikke

minstspise det man kan grille på bålet) , lære

mer omnaturen og ikke minst hva man

kan bruke den til.

 

Når: Onsdager, 14.40-16.30

Hvilke periode: Uke 48-2

For hvem: 4.- 7.trinn

 

 

 

 
 

5B og 5C får BULA for seg selv! Her kan de spille

PlayStation, airhockey, fuzzball, brettspill, lage

mye rart, være kreative og ikke minst bare kose

seg sammen! 

 

 

 
 

Det arrangeres leksetid for 4.-7.trinn!  Her får

de påmeldte barna en mulighet til å gjøre lekser

i rolige omgivelser på biblioteket. 

 

 
 

Vi bruker dagen til å ha arrangerte aktiviteter

ute for barna- dette blir alt fra fotball, slåball,

friidrett, amerikansk fotball, turn med mer!|

Målet denne dagen er å arrangere noe for alle! 

 

Det blir også alternativer for de som ikke vil

være med på aktivitetene!

 

 

 
 



  
Kjeller`n er nå åpent! Sammen med

barna fra 4.-7.trinn har vi kommet frem

til dette navnet. Her kan barna chille

sammen, se på film, spille PlayStation,

drive med kunst relaterte aktiviteter,

spille spill med mer! Det vil også komme

kule leker her fortløpende utover

vinteren. Barna som er påmeldt

"Ekstrem oppussing" skal også være

med å pusse opp dette rommet! 

 

Denne dagen får barna muligheten til å

velge mellom ulike aktiviteter både inne

og ute! Inne kan de velge mellom

kreative aktiviteter, brettspill og det

blir vist en film. Ute blir det arrangert

aktiviteter samt at barna kan drive med

frilek. 

 



Vi bruker fredager til å utforske alt innenfor den digitale verden! Dette kan bety alt fra å dykke ned i google Earth til FIFA

turnering! Barna får også lov til å spille Mindcraft denne dagen sammen med voksne i trygge rammer. 

Det blir også mulighet for å lære koding etter hvert! 

 

Det blir også andre aktiviteter for de som ikke vil dette, dette betyr både aktiviteter ute og inne! 

 

 

 


