
Aktivitetskatalog 

3. trinnsbasen 

Disen AKS uke1-7, 2022 

 

  

Allidrett | Mandager kl. 14:45-15:45 

Kunst og kulturtimen | Tirsdager kl. 14:45 -15:45 

Gøy med Språk | Onsdager kl. 14:45-15:45 

Aktivitetsstasjoner | Torsdager kl. 14:45-15:45 

Digitid/Kahoot| Fredager kl. 14:45-15:45 

Fredagstalenter| Fredager kl. 14:45-15:45 



Informasjon om aktiviteter 

Alle aktiviteter og helårstilbud på Disen AKS har tema innen Rammeplanens målområder; 

"Natur, miljø og bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet", "Fysisk aktivitet" og 

"Mat og Helse".  

 

Aktivitetene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen 

og Disen skoles sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som 

understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.  

 

Aktivitetene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra 

kostnader.  

 

 

 

 

 

 

 



Allidrett 

Kursansvarlig: Sen og Jens 

Målområde: Fysisk aktivitet  

Tid: Mandager fra kl. 14:45-15:45 

 Barna har det gøy samtidig som de får brukt kroppen sin i fysisk aktivitet. Gruppen vil være innom 

et bredt utvalg av idretter tilpasset deres alder. Elevene vil få utfordret grov- og finmotorikken, de 

koordinative evnene. Det vil også leggesvekt på øvelser som er læringsstøttende, i form av norsk – 

og matterelaterte utfordringer.  

 

Kunst og Kulturtimen  

Kursansvarlig: Sen og Saman  

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  

Tid: Tirsdager fra kl. 14:45-15:45 

Aktiviteter og arbeid med kunst og kultur i AKS inspirerer elevene til å bruke fantasien og 

bidrar til nysgjerrighet og skaperglede. Hver uke skal elevene få erfaring med ulike kunst- 

og kulturuttrykk. De skal skape kunst- og kulturuttrykk på egenhånd, i samarbeid med de 

andre elevene og med ansatte.  Aktiviteten er at elevene bruker sin kreativitet i ulike 

formingsprosjekter, utvikler fantasi og motoriske evner. 

  



Gøy med Språk!! 

Aktivitetsansvarlig: Ali 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  

Tid: Onsdager fra kl. 14:45-15:45 

Vi ser at de fleste barn vil lære seg flere språk. Mest fordi det er gøy, men også fordi det er 

nyttig. Denne gangen barna skal lære engelsk. 

 

 

Aktivitetsstasjoner 

Aktivitetsansvarlig: Rachid og Jens 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  

Tid: Torsdager fra kl. 14:45-15:45 

Aktivitetsstasjonene skal fungere som en læringsarena som legger til rette for sosial og 

faglig utvikling, som understøtter skolens arbeid med elevene. Vi laget en idébank, som kan 

hjelpe til på veien mot et variert og morsomt aktivitetsopplegg for barna. 

 

 



Digitid/Kahoot  

Aktivitetsansvarlig: Saman  

Målområde: Digitale ferdigheter 

Tid: Fredager fra kl. 14:45-15:45 

Målet med aktiviteten er å jobbe med faglige verktøy som man bruker i skolearbeidet. Vi 

bruker pc til å jobbe med Multi smartøving og Salaby. Barna jobber med repetisjon av det 

de har lært på skolen og barna velger selv hvilke fag de ønsker å jobbe med. På Kahoot 

stiller vi spørsmål som følger skolens plan så de får styrket opp det faglige de har lært på 

skolen. Vi lager spørsmål om tema elevene jobber med på skolen i fag som 

norsk, matematikk og samfunnsfag. Elevene bruker sin læringsbrett.   

 

Fredagstalenter 

Aktivitetsansvarlig: Ali 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  

Tid: Fredager fra kl. 14:45-15:45 

Her kan elevene framføre det de har lyst til, det kan f.eks. vare sang dans vitser og videre. 

Mål for aktiviteten er at elevene skal kunne øke sin erfaring med å opptre for andre. Vi skal 

også øve oss på å være et bra publikum. 

 

 


