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HEI SATURN! ☺ 

Håper alle har hatt en fredelig jul og et godt nyttår! 

Lambertseter Aks tilbyr en rekke læringsstøttende aktiviteter i løpet av skoleåret, og feriene. Vi ønsker 

at dere foresatte opplever at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Lambertseter Aks! 

Ny periode med læringsstøttende aktiviteter starter i uke 5 og varer t.o.m. uke 9. Noen aktiviteter 

krever påmelding hvor man forplikter seg over en lengre periode som superkokker og sjekk. Andre 

aktiviteter kan man melde seg på fra dag til dag om man ønsker det.  

På Lambertseter Aks er vi opptatte av elevens utvikling, vi tilbyr derfor mange aktiviteter. Vi har også 

stort fokus på fri lek som arena for sosial læring og mestring! Viktig å understreke at Aks ikke skal 

drive med undervisning, det skal ikke bli en forlenget skoledag! Vårt fokus skal være at elevene skal 

lære ved å gjøre, og det de gjør skal være GØY!  

INFO OM AKS-TIVITETENE: 

HÅNDBALL - LEK (Åpent hus for de som vil hver mandag): I løpet av kurset vil elevene lære å 

bli kjent med ballen, de vil lære diverse grunnteknikker, regler, skuddteknikker, forsvar og angrep og 

det vil selvfølgelig bli mye lek og moro! 

SUPERKOKKENE (påmelding, begrenset plass): Barna får tilbud om 1 time og 30 min i uken, i 5 

uker. Barna lærer seg å lage enkle matretter som fremmer gode matvaner og å bruke 

kjøkkenredskaper. De skal lære viktigheten av hygiene ved matlaging. Barna får gjennom mat og helse 

øvd seg på addisjon og subtraksjon. Øve på forskjellige måleenheter, beregne volum i praktiske 

situasjoner, øve på å kunne dele likt. I tillegg vil barna kunne øve seg på å bruke beskrivende ord og 

begreper knyttet til kjøkkenet.  

HOBBYHUSET (ingen påmelding): På HobbyHuset skal vi skape kunst med barna. Vi vil 

hovedsakelig ha drop-in, men iblant lager vi lengre prosjekter med bindende påmelding.  

SJAKK (egen påmelding, begrenset plass): Se eget skriv og denne leveres på basen. Kurset er fra 

uke 6 – 14) 

DANS(ingen påmelding): Barna får her mulighet å kose seg med dans og musikk samtidig som 
de lærer seg enkel koreografi. 

FLYGRUPPA(ingen påmelding): Her er det bare fantasien som setter grenser. Vi bygger fly og 

reiser verden rundt. Barna vil igjennom aktiviteten styrke ferdighetene sine i finmotorikk, matte og 

begreper. Vi lager plakater, billetter. Dere trenger ikke å ha med pass, det lager vi ☺   

LINDA'S GRUPPE: I denne gruppen er vi inne og ute og gjøre forskjellige aktiviteter utifra vær og 

form. Gruppen går daglig og varer i ca 40 min, vi sørger for at gruppene rullerer slik at alle som vil får 

være med. Vi henger opp plakater på AKS rommet på hvilke barn som er i gruppa og hva slags 

aktiviteter de skal gjøre.  
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