
 

 
 

Læringsstøttende aktiviteter vår 2020 
 
Aktivitetsperiodene frem til sommeren kommer til å bli delt inn i 3 perioder. 
Den første perioden begynner i uke 5 og varer ut uke 9. 
Denne perioden er hovedtemaet bærekraftig utvikling. 
Den andre perioden er uke 11-15. 
Tredje periode er uke 17-24. 
Det vi ønsker av dere, er at dere snakker med barna om aktivitetene de kan velge. Dersom 
de finner en aktivitet de ønsker å delta på er det fint om de ikke hentes mens aktivitetene 
pågår. 
 
Dette er oversikten over aktivitetene barna kan velge i denne perioden. Påmelding er ikke 
nødvendig. ☺ (De kursene barna må melde seg på kommer utenom dette) 
 
 

Mandager:  
1.Trinn: 14.15-15  
2.-4.Trinn 15.15-16  

Tirsdager:  
14.30-16 

Torsdager:  
14.15-15.30 

Fredager:  
2.-4.Trinn: 14.30-15.30  

Håndball i gymsalen. Et 
tilbud til 1.-4. Klasse, 
alle som har lyst til å 
lære å spille håndball 
kan bli med, men husk 
innesko (ikke åpne bak 
som f.eks. Crocs)! 
 
Barna kommer til å lære 
grunnleggende 
håndballteknikker. 
Da F.eks. hvordan man 
holder ballen, kaster og 
spretter riktig. 
Hvis mange nok har lyst 
blir det også uformelle 
kamper mot hverandre. 
 

Blir det drop-in mat 
og helse.  
2. og 4.klasse får 
tilbudet annenhver 
uke. 
2. trinn: oddetallsuker 
4. trinn: partallsuker  
Vi begynner med 
2.klasse i uke 5. 
Temaet er gjenbruk, 
og vi kommer til å 
samarbeide med 
nærbutikkene for å få 
mest ut av dette! 
 

Blir det aktiviteter i 
gymsalen for 2.-4. 
Uke 5: Basketball-
aktiviteter 
Uke 6: 
Stafett/hinderløype-
aktiviteter 
Uke 7: Fysisk 
sanseaktivitet  
Uke 8: Vinterferie (husk 
påmelding) 
Uke 9: Konkurranse-
aktiviteter 
 

Blir det kurs om natur, 
miljø og bærekraftig 
utvikling for 1.-4. Trinn. 
 
Her skal vi gjøre alt fra å 
forske på forskjellige 
ting, til å lære om 
hvordan vi tar vare på 
jorda vår. 

 
HobbyHuset:  
HobbyHuset går som vanlig gjennom hele uken, for 1.-4. klasse. 

- Tirsdag: 1.klasse 
- Onsdag 2.klasse 
- Torsdag: 3.klasse 
- Fredag: åpent for alle trinnene. 
- 4.trinn har eget hobbyopplegg på basen sin. 



 

Det er mange spennende prosjekter som er planlagt, hvor hovedfokuset er å bruke ting på 
nytt/forandre det til noe annet. 
 
 
 
Utenom dette, kommer dere til å få skriv om påmelding til aktiviteter som sjakk m.m.  
Vi kommer også til å ha flere småaktiviteter som ikke nødvendigvis kommer til å stå på 
ukeplanen. 
 
Vi voksne gleder oss veldig til et variert og morsomt tilbud, hvor det også er rom for at barna 
kan velge å leke med vennene sine i stedet for å bli med på aktivitetene. 
Det er store variasjoner i hva de ansatte her på Aks er gode til, med dette prosjektet får vi 
det beste ut av oss alle! 
 
 
Mvh.  
Lambertseter aktivitetsskole  


