Aktivitetsskolen Disen
Kjelsåsveien 49
0488 Oslo

Påmelding til aktiviteter – 4.trinn vår 2019
Høsten 2011 ble det satt en standard av Utdanningsetaten for alle aktivitetsskoler i Oslo:
"Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og
sosiale læring" (Oslostandard 2011, Oslo Kommune.) Vi er en alternativ læringsarena i
nært samarbeid med skolen, og tilbyr aktiviteter innenfor følgende målområder:
•
•
•
•

Natur, miljø og bærekraftig utvikling
Kunst, kultur og kreativitet
Fysisk aktivitet
Mat og helse

På Aktivitetsskolen Disen ønsker vi å legge vekt på disse fem målområdene i våre aktiviteter.
Vi bruker skolens årsplaner når aktivitetene planlegges, og vi har som mål at våre aktiviteter
skal fremme barnas faglige og sosiale utvikling, samtidig som de skal ha det gøy.
Påmelding:
Noen aktiviteter er åpne for alle, mens andre krever påmelding. Ved påmelding, trykk på
linken nederst i dette dokumentet, fyll ut skjemaet og send inn. Vi tar ikke imot påmeldinger
pr. e-post. Du trenger ikke å fylle ut skjemaet hvis ditt barn bare skal delta på åpne

aktiviteter.
Vi ønsker å gi elevene et bredt tilbud, noen av aktivitetene går derfor på samme tidspunkt.

På aktiviteter med begrenset antall plasser tildeles plassene etter loddtrekning
blant de som er påmeldt innen fristen. Elever som ikke får plass vil bli prioritert
neste semester, forutsatt at det er levert ny påmelding innen fristen for dette
semesteret. De resterende plassene vil så bli tildelt etter loddtrekning.
•
•

Påmeldingsfrist: søndag 6. Januar
Oppstart av aktiviteter: Mandag 14. Januar

Påmeldingen gjelder for et semester. Det er som hovedregel ikke mulig å bytte aktivitet.
Dersom en elev ønsker å slutte, gis det beskjed pr. e-post til Aktivitetsskolen.
Frem til oppstart vil det være åpne klasserom og frilek, samt noe organisert lek både ute og
inne.
I perioden etter sommerfestivalen, vil noen aktivitetene være «ferdige», hvor det blant annet
feires og tildeles «avslutnings- goder». Heretter vil vi på Aks ha organiserte inne/
uteaktiviteter hvor fokuset rettes mot læringsstøttene aktiviteter fram til semestret er over.
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Aktivitetsskoleleder:
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Aktivitetsskolen Disen
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HIP-HOPP
Ansvarlig: Raid
Tid: Mandager kl. 14:30-16:00
Onsdager kl. 14:30 -16:00
Sted: Mandager: Klasserom 4A
Onsdager: i aktivitetssalen
Målområde: Fysisk aktivitet / Kunst, kultur og kreativitet

Maks 24 deltakere per-gruppe. Det vil bli loddtrekning hvis det blir over 24 påmeldte.
Krever påmelding!

ÅPENT AKTIVITET I KLASSEROM
Ansvarlig: Alle 4. trinn ansatte
Tid: Mandager
Sted: Klasserom
Denne aktiviteten inkluderer mange forskjellige
læringsstøttene aktiviteter:
for eksempel sjakk, brettspill, tegning og annet.
Målområde: Alle målområder

Denne aktiviteten er åpen!

FELLESFORMING 1-4. TRINN
Ansvarlig: Larisa og Xianchun
Tid: Tirsdager kl. 14:30-16:00
Sted: Kunst- og håndverk-rommet
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet & Målområde: Natur, teknikk og miljø

Denne aktiviteten er åpen for alle! dere er alle velkommen!

GATEKUNST
Ansvarlig: Matihas
Tid: Fredager kl. 15:00-16:00
(Når er det tur eller pizza servering da, blir ikke gatekunstaktiviteten)
Sted: i klasserom til 4B eller ute
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet

Denne aktiviteten er åpen for alle 4.trinns elever! dere er alle velkommen!
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TEGNSPRÅK
Ansvarlig: Semiha
Tid: Onsdager kl. 15:00-16:00
Sted: I klasserom til 4A
Målområdet: Kunst, kultur og kreativitet & Målområde 5: Lekser og fordypning

Maks 15 deltakere per-gruppe. Det vil bli loddtrekning hvis det blir over 15påmeldte.
Krever påmelding!

FUTSAL
Ansvarlig: Ayoub
Tid: Torsdager kl. 15:00-16:00
Sted: Gymsalen

Maks 15 stk, 5 elever pr. klasse.
Det vil bli loddtrekning hvis det blir over 15 påmeldte
Målområdet: Fysisk aktivitet

Krever påmelding!

DISENTALENTER
Ansvarlig: Adnan og Anna
Tid: Fredager kl. 14:30--16:00
Sted: Aktivitetsalen

Denne aktiviteten er åpen for alle trinn!
Målområdet: Kunst, kultur og kreativitet & fysisk aktivitet.

JUNIORKOKKENE
Ansvarlig: Semiha & Jasmina
Tid: Tirsdager fra 14:30-16:00
Torsdager fra 14:30-16:00
Sted: vi bruker skolekjøkkenet.

Maks 16 deltakere per-gruppe. Det vil bli loddtrekning hvis det blir over 16 påmeldte.
Krever påmelding!
Målområde: Mat og helse
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UTFLUKT OG PIZZA
Denne aktiviteten er en ny aktivitet for 4.trinns elever.
Aktiviteten skjer to ganger i måneden på fredager.
Hver 3.uke i måneden blir det tur og uken etter blir det pizzaservering.
Det blir mange fine og spennene utflukter og opplevelser for elever.
Ansvarlig: Alle ansatte på 4.trinn
Tid: Fredager kl. 13:15--16:00
Sted: Forskjellig steder i byen servering for pizza det blir på AKS

Denne aktiviteten er åpen for alle 4.trinns elever! dere er alle velkommen!
Målområdet: Alle målomroder

UTE AKTIVITETER
Ansvarlig: Alle 4. trinn ansatte
Tid: Alle dager
Sted: Skolegården
Denne aktiviteten baserer seg på repetisjon av deres ukeplan,
gjennomført i lærings-støttende aktivitet.
Målområde: Alle målområder

Denne aktiviteten er åpen!

Sevil Gursel
Trinnleder 3 og 4. trinn
Aktivitetsskolen Disen.
sevil.2001@osloskolen.no
PÅMELDING:
Følg denne linken:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVe3mOsl
NQpdEq9tKqFO4K6BUMlBBR0pFNTQxTjEzT1RQRVNBSEtPNlFENS4u
Fyll ut skjemaet og kryss av på de aktuelle aktivitetene, om ditt barn skal meldes på.

Ved innsending blir det automatisk generert tidspunkt for innsending.
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