
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.
 
 
 



 
Minecraftkurs med

Kevin
 
 
 

 
Hensikt: Elevene lærer å
bruke ulike grunnstoffer,
bygge ulike materialer og

lærer seg å bruke
forskningsbenken. Dette

knyttes opp mot naturfag,
samfunnsfag og matematikk. 

 
 

 
Superkokken

 
 
 

Elevene får muligheten til å
være med på matlagings
kurs. Her vil elevene få

spesifikke matretter de skal
lage. Det vil bli presentert en

oppskrift og delt inn i
grupper. Elevene vil lære å

bruke desiliter måler, og lage
retter. Det blir arbeid i

grupper på tvers av trinn. 
 
 
 

 
Sinnasnekker`n

  
Elevene bruker sløydrommet

og jobber med ulike
prosjekter. Vi skal blant annet

trappe opp prosjekt
«grønnsakshage» som skal

være klargjort til våren.
Elevene skal være med under
denne reisen og lage kasser.

Tilegne seg kunnskap om
grønnsakene som skal sås og

plante dem. Vi skal også
utføre miniprosjekter som

elevene kan ta del i. 
 
 
 

 
Sjakk kurs 

 
Elevene får muligheten til å

delta på sjakk kurs.
Hensikten er å lære seg

grunnleggende ferdigheter
i sjakk, men også avansere

og lære seg ulike
strategier. Vi avslutter

kurset med en liten
turnering. 

 



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

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



 
 

Vi bruker digitale verktøy. Elevene får både
organiserte oppgaver og litt frihet til å

utforske mulighetene digitale verktøy gir oss. 
 Hensikten med dette er å knytte dette opp

mot læring i forhold til den digitale arenaen. 
 
 



 
 
 

Vi benytter oss av gymsalen, elevene får
muligheten til å delta på ulike organiserte

aktiviteter. Det blir også rom for frilek. Elevene
får en innføring i forskjellige sportsaktiviteter.
Blant annet fotball, basketball, håndball, turn,

stafett og mye mer. 



 
 

Den store kinodagen. Vi ser på filmer knyttet
opp mot aktuelle temaer i samfunnet. Elevene
får muligheten til å lære mer om samfunnet.

Og vi drar frem aktuelle temaer som mobbing,
vennskap, inkludering, natur og mye mer. 

 



 
 

Vi setter opp ulike stasjoner. Her får elevene
muligheten til å tegne, male, jobbe med ulike

kule prosjekter og mye mer.



 
 

Vi fortsetter med kidza’s dag. Elevene får
friheten til å velge hva de vil gjøre under

trygge rammer som de voksne setter. 


