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HEI ALLE SAMMEN! ☺ 

I løpet av skoleåret 2018 – 2019 vil Lambertseter Aks holde mange læringsstøttende aktiviteter og 

kurs. Noen kurs krever påmelding hvor man forplikter seg over en lengre periode, andre aktiviteter 

melder man seg til via påmelding på basen selve dagen. 

Vi ønsker at dere opplever at barna deres lærer mye spennende gjennom aktiviteter, kurs og mye lek! I 

tillegg til aktivitetene og kursene vi tilbyr har Lambertseter Aks som satsningsområde sosial 

kompetanse, trygghet og trivsel gjennom lek. 

AKS-TIVITETENE: 

MATEMAGIKERNE, KUN FOR 2. TRINN (påmelding): Her får barna mulighet å utforske 

matematikkens verden på en annerledes måte. (1. trinn for mulighet til å melde seg på i vårsemesteret). 

BOKSNUSERNE, KUN FOR 2. TRINN (påmelding): Barna skal få interessante, morsomme og 

spennende møter med bøker og skrift. (1. trinn for mulighet til å melde seg på i vårsemesteret). 

FOTBALLSKOLEN, KUN FOR 2. og 3. TRINN (påmelding, begrenset plass): Fotballskole passer 

perfekt for alle, fra de som liker fotball til de som elsker fotball (1. trinn for mulighet til å melde seg 

på i vårsemesteret). Trening foregår på kunstgressbanen ute. 

SUPERKOKKENE, KUN FOR 3. TRINN (påmelding, begrenset plass): Barna lærer seg å lage enkle 

matretter som fremmer gode matvaner og å bruke kjøkkenredskaper. (1. trinn for mulighet til å melde 

seg på i vårsemesteret). 

HOBBYHUSET, FOR ALLE (Barna melder seg på til avdelingen): På HobbyHuset skal vi skape 

kunst og utforske kreativiteten til barna.                                                                                  

SVØMMING, KUN FOR 3. TRINN (uke 48 – 7, egen påmelding kommer): Vi har i år vært så 

heldige og fått midler slik at vi kan tilby svømming til samtlige Aks elever på 3. trinn. Dette er en 

satsning hvor vi ønsker å styrke elevenes trygghet og mestring i vann, før de begynner med 

svømmeopplæring på skolen i 4. trinn.                                                                                                                             

CHEERLEADING, KUN FOR 4.TRINN (påmelding): Vi tilbyr 4. trinn cheerleading. Instruktører 

for kurset vil være to drevne cheerleadere med lang erfaring.                                                                  

UNDREKLUBBEN, KUN FOR 3. og 4.TRINN (Barna melder seg på til avdelingen): Her blir det 

interessante, morsomme og spennende aktiviteter hvor barna får «lekt inn» temaer de har, har hatt eller 

kommer til å ha på skolen. (I perioden vi tilbyr svømming vil vi ha Undreklubben «light versjon». Når 

svømmekurset er ferdig vil vi utvide tilbudet).                                                       

GYMSALAKTIVITETER, FOR ALLE (Barna melder seg på til avdelingen): Her får elevene utfolde 

seg i fysiske aktiviteter og lek.                                                                                                            

BRYTING med mulighet for klatring, KUN FOR 4.TRINN (påmelding har vært og vi er godt i 

gang).                                                                                                                                              

SJAKK, FOR ALLE (påmelding har vært oppstart fredag 12.10.18).                                                              

IPAD-grupper, KUN FOR 2. TRINN (Barna melder seg på til avdelingen): Her får elevene mulighet 

til å spille pedagogiske spill og gjøre oppgaver med forskjellige faglige temaer. 
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HOBBYHUSET 1. trinn 

GYMSALAKTIVITETER 

1. trinn 

 

SUPERKOKKENE  

3. trinn  

HOBBYHUSET 3. trinn 

CHEERLEADING  

4. trinn 

SVØMMING 3.trinn 

MATEMAGIKERNE  

2. trinn 

BOKSNUSERNE  

2. trinn 

 

 

HOBBYHUSET 2. trinn 

BRYTING 4. trinn 

GYMSALAKTIVITETER 

3. og 4. trinn 

IPAD-grupper 2. trinn 

 

FOTBALLSKOLEN  

2. og 3. trinn 

HOBBYHUSET 4. trinn 

GYMSALAKTIVITETER 

2. trinn 

SVØMMING 3.trinn 

 

SUPERKOKKENE  

3. trinn  

SJAKK alle trinn 

GYMSALAKTIVITETER 

alle trinn 

UNDREKLUBBEN (light) 

3. og 4. trinn 
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PÅMELDING TIL AKS-TIVITETER 

Frist for påmelding er onsdag 17.10.18!   

Lever på basen eller via mail aks.lambertseter@osloskolen.no 

 

 

BARNETS NAVN________________________________________KLASSE__________________ 

 

 

 

 

 

DATO_________________               SIGN._____________________________________________ 

 

 

 

Fylles ut av Aks: 

Mottatt av: ________________________ dato: _________ kl. _________ 

 

KURS 

 

 

TIDSPUNKT 

 

 

Kryss av om barnet ditt 

ønsker å delta 

 

BOKSNUSERNE 

Uke 43 – 48 

 

For 2. trinn: 

Tirsdager Kl. 14.15 – 15.15 

 

 

MATEMAGIKERNE 

Uke 43 – 48 

 

For 2. trinn: 

Tirsdager Kl. 14.15 – 15.15 

 

FOTBALLSKOLEN 

Uke 43 – 48 

 

For 2. trinn: 

Torsdager Kl. 15.15 -16.00 
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