
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs-Safari (mandag)  

 

 

 

 

 

Vennskapsprosjekt 

 

Sang, dans og lek 

Musikalkurs 

Trykk 

  

MANDAG: 

     

TIRSDAG: ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: 

Utedag på AKS! 

Mandager er det ingen 

kurs på AKS men det blir 

fullt fokus på aktiviteter 

og organisert lek ute. 

Hva er Fantastisk 

fantasi? 

Dette er et kunst og 

håndtverkskurs hvor 

barna får prøve seg på 

forskjellige 

formingsaktiviteter. Det 

vil bli maling, klipp og 

lim, papirmaché og mye 

annet gøy. 

 

Hva er  

Eventyrstund? 

Her vil barna få 

mulighet til å roe ned og 

slappe av med bamser, 

tepper og puter, med 

senket lys og elektriske 

kubbelys. Det vil bli 

høytlesning av bøker og 

mulighet for å tegne til 

historien de lytter til. 

 

 

Hva er  

Hopp og sprett? 

Her blir det fysisk 

aktivitet og lek i 

gymsalen. Vi varierer 

mellom aktiviteter som 

hinderløype, stafett, 

lagaktiviteter, turn og 

yoga. 

 

 

 
STASJONER: Hver dag tilbyr en ekstra spennende aktivitet i et av klasserommene planlagt av våre ressursgrupper Kreative Spirer, Nysgjerrige Newton, Frisk og 

Rask eller Trygge Barn. Vi sender ut ukeplan hver fredag med oversikt over hvilke aktiviteter som skjer hver dag. 

VENNSKAPSPROSJEKT: Vi lager vennskapsbuttons, skaper vennskapsbase og har fokus på samhandlingsaktiviteter som styrker og skaper vennskapsbånd på lille. 

AKTIVITETSTILBUD PÅ LILLE VÅR 2018 (fom. Uke 13) 

  15.30-16.30  14.00-15.30  14.00-15.30   14.00-15.30 

Hva er Gøy med 

ball? 

Her får barna 

prøve seg på 

forskjellige typer 

ballspill og 

aktiviteter  med 

ball i gymsalen. 
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VIKTIG INFORMASJON: 
Denne vinteren og våren skal barna på Lille få mer innblikk i alle kursene 

og aktivitetene som finnes på Aktivitetsskolen Skøyen.  

Vi har ikke foreldrepåmelding til disse kursene, da vi ønsker at barna 

skal få utforske fritt, erfare aktivitetene uten forpliktelse slik at de vet 

hva de går til når de senere også skal få melde seg på kurs. 

 

Barna får introdusert kursmuligheter den dagen det gjelder i spisetid på 

AKS. Vi passer på at alle barn får prøve seg på ulike aktiviteter. Om det 

er noen spesielle hensyn vi skal ta  til ditt barn, er det fint om du sender 

oss en mail med informasjon på aks.skoyen@osloskolen.no  

 

Velkommen på kurs!! 

 

 


