
                                                      

 

Kurs, klubber og aktiviteter på Tveita AKS 

Våren 2018 

Vi gjentar suksessen med påmelding til kurs og "klubber". Vi har også andre 

læringsstøttende aktiviteter som er knyttet opp mot trinnets læringsmål, og de 

gjennomføres minst to ganger i uken. Noen aktiviteter er frivillige, andre tar vi klassevis og 

andre kan igjen være i mindre grupper. 

Start for kurs og klubber: Uke 9 og fram mot våren 

Aktiviteter (LS = med læringsstøtte. FYSAK = gym/fysisk aktivitet, ofte med LS) 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.og2.Trinn 
LS: 
Lek og lær 
Vi leker 
regelleker, 
spiller 
bokstav/ord/be
grep-spill  
 
FYSAK og fri lek 
i samlingssalen, 
ballbingen eller 
ute i 
skolegården 

1.Trinn 
Lekser og LS: 
Forming der vi øver 
på 
analysebegreper 
som: 
Størrelse, farge, 
antall, funksjon og 
form 
 
FYSAK og fri lek i 
samlingssalen, 
ballbingen eller ute 
i skolegården 

1.trinn 
Gymsal 
Varierte 
aktiviteter fra 
uke til uke 
tell, tall og tull 
 
Vi leker og 
tuller med tall 
og telling i 
kombinasjon 
med regelleker 
og fysisk 
aktivitet: "fra 
kroppen til 
toppen" 

 
 

 
 

1.og2.Trinn 
LS: 
Lek og lær 
Vi leker 
regelleker, 
spiller 
bokstav/ord/ 
begrep-spill 
 
FYSAK og fri lek 
i samlingssalen, 
ballbingen eller 
ute i 
skolegården 

Super Friday 
Aktiviteter på 
tvers av trinn: 
Kreativ forming 
Konstruksjon 
Spill 
Danseleker 
Regelleker 
 
4.trinn 
Surprise-day 
 
 
 
 
 

     
 

      

 

 

 

 



 

         

Påmelding til følgende Kurs/Klubber 

Til følgene kurs/klubber ønsker vi at du snakker med barnet først, og melder på dersom 

hun/han ønsker å delta. Det forutsettes at barnet har plass i AKS og er i AKS til 

kurset/klubben slutter (heldag eller 12 t/u): 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 15-16.00 
For påmeldte 
barn 
1.2.3.4.trinn: 
Sjakk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 13.00-15.30 
3.og 4.trinn 
Juniorkokkene 
 
 
 
 
 

Kl. 15-16.00 
3. og 4.trinn 
Fotballskole 
med Kamal og 
Sanja 
 
 
 

Kl. 15.00-16.00 
For påmeldte 
barn 2.3.og 
4.trinn 
Dans som 
Michael 
Jackson  
 
 
 

Kl. 13.30-16.00 
Super Friday 
Aktiviteter på 
tvers av trinn 
 
 
 
 
 
 
 

 

Årets satsingsområdet 

Prosjekt lesing og regning i AKS under veiledning og oppfølging av pedagogisk avdeling i 

utdanningsetaten.  

Mål: å utvikle og styrke norskspråklige ferdigheter, forståelse og bruke av ord og begreper, 

gjennom systematisk læringsstøttende aktiviteter. Innholdet i aktivitetene planlegges av 

baseledere, kontaktlærere og mer lærings lærere. 

 

 

NB! ONSDAGER MÅ ALLE HA MED MATPAKKE. INGEN SERVERING I AKS 

 

Vedlagt finner du påmelding til følgende aktiviteter: 

Frist for påmelding: Tirsdag 6.mars. 

 

 


