
 

Aktivitetskatalog 

4. trinnsbasen 

Disen AKS uke 41-51, 2021 

 

Gaveverksted | Mandager  

Perlehagen | Mandager  

Spillsone- Høydepunkt | Tirsdager  

Juniorforskerne | Tirsdager  

Verdensrommet | Onsdager  

Gatekunst | Torsdager  

Lekeland | Torsdager  

Disenklubben- Høydepunkt | Fredager  



Informasjon om aktivitet 

Alle kurs, 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.  

 

Gaveverksted 
«Tegne, brette og lage spennende gaver» 

 

Kursansvarlig: Larisa   

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Tid: Mandager fra kl. 14:30-15:30  

 

 

 

Perlehagen  
«Perle forskjellige figurer, lage armbånd og annet pynt.» 

 

Kursansvarlig: Dilara 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet    

Tid: Mandager fra kl. 14:30-15:30  



 

Spillsone 
«Playstation på AKS» 

 

Høydepunkt på 4.trinn 

Tid: Tirsdager fra kl. 14:30-15:30 

 

 

 

 

Juniorforskerne  
«Forskjellige prosjekter og eksperimenter» 

 

Kursansvarlig: Larisa   

Målområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

Tid: Tirsdager fra kl. 14:30-15:30  

 

 

 

 

 

Verdensrommet 
«Utforske planeter, stjerner, solsystemer og galakser» 

 

Kursansvarlig: Larisa 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og bærekraftig utvikling. 

Tid: Onsdager fra kl. 14:30-15:30 

 



Gatekunst 
«Spraymaling og kunst - ute og inne» 

 

Kursansvarlig: Teuta 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Tid: Torsdager fra kl. 14:30-15:30 

 

Lekeland 
«Fokus på lek og bevegelse i gymsalen.» 

 

Kursansvarlig: Marvin 

Målområde: Fysisk aktivitet 

Tid: Torsdager fra kl. 14:30-15:30 

 

 

Disenklubben  
«AKS serverer smaksprøver og vi ser på film. Barna får smake på forskjellig fra uke til uke. Vafler, 

jordbær med vanilje kesam, muffins, grønnsaker med dipp, popcorn, kjeks og sukkerfri saft. Vi lager 

de fleste rettene sukkerfri, og kjøper inn det vi finner av sukkerfrie produkter, men de kan også få 

servert en smaksprøve av noe som kan ha litt sukker i seg.» 

 

Høydepunkt på 4.trinn 

Tid: Fredager fra kl. 14:30-15:30  

 

 


