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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 4 og varer t.o.m. uke 10. Noen aktiviteter 

krever påmelding hvor man forplikter seg over en lengre periode. Andre aktiviteter kan man melde seg 

på fra dag til dag om man ønsker det.  

Vi fortsetter prosjektet læringsstøttende aktiviteter på Lambertseter Aks med MATEMAGIKERNE og 

BOKSNUSERNE!!! Hensikten med prosjektet er å støtte opp under skolens arbeid innenfor 

matematikk, lese og skrive ferdigheter, med fordypning av fag i praksis med vekt på grunnleggende 

begrepsforståelse. 

Felles for aktivitetene er at de skal fungere som en morsom og lærerik fordypning i hva elevene har 

lært, lærer eller kommer til å lære på skolen.  

 

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!  

Vi ønsker at elevene, i samråd med foresatte, velger om de vil melde seg på aktivitetene vi tilbyr. Vi 

ønsker IKKE at foresatte velger for barna sine! Vi ser at de som ikke selv har bestemt at de vil være 

med på et kurs, ofte er umotiverte og ødelegger for resten av gruppen. Det er viktig at elevene er 

motiverte for å delta og at de ønsker å bidra på en positiv måte. DET ER KUN FORESATTE SOM 

KAN MELDE AV ELEVEN FRA ET KURS! 

AKS-TIVITETENE: 

Denne perioden tilbyr vi kurset MATEMAGIKERNE med fokus på regneferdigheter og 

BOKSNUSERNE med fokus på leseferdigheter. Vi tilbyr HÅNDBALLSKOLEN hvor elevene får 

lære å spille håndball.  

SJAKK har vært et populært tilbud. Vi velger derfor å fortsette det gode samarbeidet med Nordstrand 

sjakklubb på fredagene (Dette kurset går frem til uke 12).  

1.trinn får tilbud om mat og helse kurs, SUPERKOKKENE! 

HOBBYHUSET er et populært tilbud vi kommer til å fortsette med for alle trinn. Vi vil også fortsette 

med TJOMMI gruppen som vi introduserte i desember. 

4. trinn får tilbud om KLATREKLUBBEN OG KODING. 

Det blir nytt svømmekurs for 1. trinn på tirsdager kl. 15.20 – 16 uke 9 – 20. Påmelding kommer når 

det nærmer seg. (Dette kurset er foreldrebetalt) 

 

ANNEN INFO:  

 

Som dere sikkert har fått med dere fra ukeplanene, har vi nå ny meny! Den nye menyen er 

SUPERSUPPE (grønnsakssuppe og fullkornmakaroni) mandag for 2. og 4. trinn, tirsdag for 1. og 3. 

trinn. Det blir OSTESMØRBRØD (glutenfritt alternativ) torsdager for 2. og 4. trinn, fredager for 1. og 

3. trinn. Denne menyen går frem til vinterferien. 

 

Vi har høsten 2017 hatt foreldrekaffe en gang i måneden. Vi ser at få har benyttet seg av tilbudet og 

velger derfor en mer sporadisk løsning fremover.  

 

Vi minner om Vinterferien i uke 8. Påmelding kommer i uke 4! 
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Husk å minne elevene på å levere påmeldingene til AKS! Vi har dessverre ikke mulighet til å gå i 

postmappene. Lever gjerne via mail! 

 

PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 10. JANUAR 

 

INFO OM AKS-TIVITETENE: 

 

 

 

MATEMAGIKERNE (påmelding): På Matemagikerne skal barna bli bedre kjent med ulike temaer 

innenfor matematikk. Matemagikerne liker å lære ting på en annerledes og morsom måte, og mange av 

aktivitetene foregår ofte utendørs. Kurset starter med en kort film som handler om det vi skal lære den 

dagen. Vi lærer spennende ting ved å bruke spill og terninger, smartboard, iPad, lek og konkurranser, 

og vi gjør matteoppgaver på ark og andre morsomme aktiviteter.  

 

For Matemagikerne vil temaene være grunnleggende begreper innenfor tall og regning, figurer og 

«Matemagisk kunst». Vi skal lære om klokka og forståelsen av tid, og vi skal bli kjent med penger og 

hvor mye forskjellige ting koster. Vi lager leke-butikk med butikkvarer, hvor barna kan kjøpe varer 

med lekepenger, og lærer å regne med penger, uansett om de står foran eller bak kassa. 

Vi lærer om figurer ved å tegne med kritt på asfalten, og lager Matemagisk kunst ved å klippe og lime 

figurer. Geometrisk kunst kan vi lage med tråd og garn, eller vi kan male og lage våre egne linjaler 

som vi dekorerer.  

 

BOKSNUSERNE (påmelding): Boksnuserne er et tilbud for de barna som har lyst til å fordype seg i 

bøker og skrift. Barna skal få lov til å lese litteratur, produsere tekst og bli lest for. Boksnuserne er et 

læringsstøttende kurs med fokus på grunnleggende begreper innenfor lese og skrive. Vi bruker 

materiell for lese og språkstimulering og lesestrategier utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring 

og leseforskning, på oppdrag av Utdanningsetaten. Det viktigste er at barna skal ha interessante, 

morsomme og spennende møter med litteratur. I tillegg til å undre seg og stille spørsmål skal de få 

more seg over bøker og språket. Kurset vil hovedsakelig foregå på skolen, men vi vil også bruke 

Deichmanske biblioteket på senteret. 

HÅNDBALLSKOLEN (påmelding, begrenset plass): 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! 

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

KODING (4. trinn) 

HOBBYHUSET 
(1. trinn) 

 

 

SUPERKOKKENE 
(1. trinn) 

HOBBYHUSET 
(2. trinn) 

TJOMMI 
(for alle trinn) 

 

KLATREKLUBBEN 
(4. trinn) 

HOBBYHUSET 
(3. trinn) 

 

BOKSNUSERNE  
(for alle trinn) 

MATEMAGIKERNE 
(for alle trinn) 

KODING (4. trinn) 

HOBBYHUSET 
(4. trinn) 

 

HÅNDBALLSKOLEN 
(for alle trinn) 

SUPERKOKKENE 
(1. trinn) 

SJAKK 
(for alle trinn) 
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SUPERKOKKENE (påmelding, begrenset plass): Barna får tilbud om 1 time og 30 min i uken, i 6 

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 og utforske kreativiteten til 

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

Følg med på oppslagstavlene i gangen på Saturn, Uranus og Neptun. Der vil info om kommende 

prosjekter henges opp.  

Vi håper etter hvert å få stilt ut små og store kunstverk i små montrene som henger på Uranus og 

Månen 

SJAKK (egen påmelding, begrenset plass): Se eget skriv og påmeldingsslipp bak, denne leveres 

på basen. Kurset går over 10 ganger, uke 4 -12 

TJOMMI (for alle trinn, ingen påmelding): Denne gruppen er koblet opp mot PALS. PALS-

prosjektet handler i denne omgang om å knytte vennskap på tvers av klassene innenfor hvert trinn, 

samt på tvers av trinnene (1.-4. klasse). Aktiviteten er valgfri, og det vil være drop-in for hver gang. 

PALS-ansvarlige ønsker å fokusere på trygghet og vennskap, og dette vil skinne gjennom i 

aktivitetene. I og med at det blir drop-in , er det ikke sikkert at de barna som ønsker å være med hver 

gang får dette ønsket innfridd, PALS-ansvarlige ønsker at alle som vil være med skal få sjansen. Byr 

sjansen seg, får de barna som ønsker å være med flere ganger kanskje muligheten til dette. PALS-

ansvarlige har valgt å gi prosjektet navnet: Tjommi☺ (som betyr ”venn”)                                                                                                                                             

Navnet symboliserer alle aktivitetene som blir arrangert, og ikke minst målet med hele prosjektet: Å få 

seg nye venner! 

KLATREKLUBBEN (Kun 4. trinn) 

KODING (Kun 4.trinn) 
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PÅMELDING TIL AKS-TIVITETER 

 

(Førstemann til mølla!!!) Det blir egne «nybegynner» grupper for 1. trinn.   

Frist for påmelding er onsdag 10. januar! 

 

 

DATO_________________               SIGN._____________________________________________ 

 

Fylles ut av Aks: 

 

Mottatt av: ________________________ dato: _________ kl. _________ 

 

 

KURS 

Uke  

 

TIDSPUNKT 

 

 

Kryss av om barnet ditt 

ønsker å delta 

 

 

SUPERKOKKENE 

For 1. trinn: 

Tirsdager Kl. 14.30-16 

 

For 1. trinn: 

Fredager Kl. 14.30-16 

 

 

BOKSNUSERNE 

 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Torsdager Kl. 14.15 -15.00 

 

For 1. trinn: 

Torsdager Kl. 15.15 -16.00 

 

 

 

MATEMAGIKERNE 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Torsdager Kl. 14.15 -15.00 

 

For 1. trinn: 

Torsdager Kl. 15.15 -16.00 

 

 

HÅNDBALLSKOLEN 

 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Fredag Kl. 14.30 – 15.30  

 

For 1. trinn: 

Fredager Kl. 15.30 -16.30 
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