
 

  

 

HEI ALLE SAMMEN!  

Ny (og siste) Aks-tivitetsperiode med læringsstøttende aktiviteter skoleåret 2016/17 starter i uke 

18 og går frem til AKS SITT SOMMERSHOW 14. JUNI (HOLD AV DATOEN!!!) i tilfelle dårlig vær 

har vi satt av 19. juni som reservedato. Lambertseter Aks tilbyr en rekke læringsstøttende 

aktiviteter i løpet av skoleåret, og feriene. Vi ønsker at dere foresatte skal oppleve at barna deres 

gjør og lærer mye spennende på Lambertseter Aks! 

 

Vi fortsetter med Matemagikerne og Boksnuserne. Hensikten med gruppene er å støtte opp 

under skolens arbeid med fordypning av ferdigheter og fag i praksis. Viktig å understreke at Aks 

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

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

Noen aktiviteter vi tilbyr er aldersbaserte, andre vil være aldersblandede.  Felles for alle 

aktivitetene vi tilbyr er at de skal fungere som en morsom fordypning i hva de har lært, lærer 

eller kommer til å lære på skolen.  

Vi vil fortsatt ha stort fokus på fri lek! Vi ønsker at det er barna selv som velger om de vil delta 

på aktivitetene vi tilbyr (i samråd med foresatte). Noen aktiviteter krever påmelding hvor man 

forplikter seg over en litt lengre periode. Andre aktiviteter har påmelding på basen og elevene 

melder seg på om de ønsker å være med den aktuelle dagen.    

AKS-TIVITETENE: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
TEATERSPIRENE 
SMÅSTJERNENE 
 

SUPERKOKKENE (1. trinn) 

GGG (2. trinn) 

HOBBYHUSET  

SVØMMING (for påmeldte) 

MATEMAGIKERNE 
BOKSNUSERNE 
GGG (3. OG 4. trinn) 

SUPERKOKKENE (1. trinn) 
GGG (1. trinn) 
HOBBYHUSET  

SVØMMING (for påmeldte) 

TEATERSPIRENE 
SMÅSTJERNENE 
HOBBYHUSET  

 

 

Gymgruppen GGG (gjør-gym-gøy) og HobbyHuset er åpne aktiviteter hvor barna melder seg på 

selve dagen aktiviteten holdes på basen.                                                                               

Matemagikerne og Boksnuserne krever påmelding men det er ikke tak på hvor mange som kan 

delta.                                                                                                                                                         

1.trinn får tilbud om ny runde med Superkokkene. Krever påmelding (her vil de som står på 

venteliste fra forrige aktivitetsperiode bli prioritert). 

Håndballskolen og Fotballskolen avsluttes for denne gang, da vi fremover vil jobbe med å sette 

opp Aks sitt sommershow! 

SOMMERSHOW AKS-TIVITETER: 

Sommershow-gruppene skal stå for den fantastiske underholdningen! Det er derfor viktig at 

dere snakker med barna om det å stå på en scene og fremføre foran et publikum. Det er også 

viktig for disse gruppene at alle som melder seg på er motiverte og til stede på alle øvedagene! 

Småstjernene blir en kombinert sang og dans gruppe (krever påmelding).                              

Teaterspirene skal sette opp skuespill (Krever påmelding). 



 

  

INFO OM AKS-TIVITETENE: 

MATEMAGIKERNE (påmelding): 

På Matemagikerne skal barna denne perioden bli bedre kjent med ulike måleenheter og verdien 

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

aktivitetene foregår ofte utendørs. 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.  

 

Kurset går 1 gang i uken og varer ca. 1 time avhengig av temaet for den aktuelle dagen. 

 

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 lesing og skriving. 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. 

Kurset går 1 gang i uken og varer ca. 1 time avhengig av temaet for den aktuelle dagen. 

 

SUPERKOKKENE (påmelding): 

 

Barna får tilbud om 1 time og 30 min i uken. 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 Superkokkene øvd seg på addisjon og subtraksjon. Øve på 

forskjellige måleenheter, beregne volum i praktiske situasjoner, øve på å kunne 

dele likt og gjenkjenne forskjellige grønnsaker. I tillegg vil barna kunne øve seg på 

å bruke beskrivende ord og begreper knyttet til kjøkkenet.  

 

GGG (gjør gym gøy): 

 

Vi boltrer oss i gymsalen med mange morsomme aktiviteter, leker og spill. 

  

HOBBYHUSET: 

På HobbyHuset skaper vi kunst og utforsker kreativiteten til barna. Vi har hovedsakelig drop-

in, men iblant lager vi lengre prosjekter med bindende påmelding.                                            

Etter hvert vil HobbyHuset også hjelpe til å lage rekvisita til sommershowet! Følg med på 

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

henges opp.  

 



 

  

 

 

SMÅSTJERNENE (påmelding):  

Først og fremst så handler det om å la barn få ha det moro med 

dans, sang og musikk! 

TEATERSPIRENE (påmelding): 

Vi setter opp et lite teaterstykke med barna. Det blir musikk, sang 

og drama. Fint om dere aktivt minner/hjelper teaterspirene å lære 

inn replikkene! 

 

 

 

AKS ØNSKER ALLE EN 

RIKTIG GOD PÅSKE! 

 

 

 

 



 

  

 

PÅMELDING TIL AKS-TIVITETER 

(Førstemann til mølla!!!) 

PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 18. APRIL (første skoledag etter påske) 

 

 

BARNETS NAVN________________________________________KLASSE__________________ 

 

 

KURS 

 

TIDSPUNKT 

 

 

Kryss av om barnet ditt 

ønsker å delta 

 

 

SUPERKOKKENE 

(kun 1. trinn) 

 

TIRSDAGER 14.30 - 16 

 

 

SUPERKOKKENE  

(kun 1. trinn) 

 

TORSDAGER 14.30 - 16 

 

 

MATEMAGIKERNE 

 

ONSDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

 

BOKSNUSERNE 

 

 

ONSDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

 

TEATERSPIRENE 

 

 

MANDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

 

TEATERSPIRENE 

 

 

FREDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

SMÅSTJERNENE 

 

 

MANDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

 

SMÅSTJERNENE 

 

 

FREDAGER 14.30 – 15.30 

 

 

 

DATO_________________            SIGN._____________________________________________ 


