
UKEBREV 14 

 

Enda en uke overstått. Denne uken har vi gjort mye forskjellig her på SuperAKS. På mandag var det som vanlig klatrekurs hvor vi ble introdusert for 

«dingling» i veggen, hvor man lager en huske av tauene. På AKS lagde elevene malerier med barberskum og akrylmaling. Masse guffe og mye moro😊  

Gruppe 2 på Minikokker lagde myke sjokoladekjeks. De har tydeligvis fulgt med når de har lært om vekt og måleenheter i matematikken, for oppskriften ble 

fulgt til punkt og prikke. Kjeksen ble utrolig god!  

Torsdag var en travel dag med både utelek, gymsal og aksTV. Vi har nå fått på plass vårt eget kamerautstyr og egen PC til å redigere på, så nå starter 

produksjonen av aksTV for fult, noe vi gleder oss til. 

Fredagen ble som vanlig avsluttet med AKScafé i det nydelige vårværet.  

Takk for en flott uke og god helg. 

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊  

 

 

 

  



 

      

UKE 15 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Leksetid 14:30-15:30 14:15-15:30 14:00-15:30 

  

KURS  
Utetiden 
 
 

Klatrekurs 
Aktivitetsleder: Jonas 
Rom: Klatreverket 
Innhold: Vi reiser til 
Klatreverket igjen. Denne 
gangen får man mulighet til 
å velge mellom buldring 
eller klatring i vegg. 

 
Skatekurs 

Starter i uke 18 :) 

  Minikokker 
Aktivitetsleder: Baligha og 
Marianne 
Rom: Skolekjøkkenet 
Innhold: Vinteren er over og 
vi lengter etter sol og varme. 
Minikokker drømmer seg til 
Syden og lager gresk salat 
med tzatziki 

Sløyd 
Aktivitetsleder: Øyvind 
Rom: Sløydsalen 
Innhold: Vi fortsetter å 
lage uteleker i 
kjempeformat. 
 

aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Medierom 
Innhold: Dette er et kurs 
hvor du får være med på 
å planlegge og produsere 
ulike programmer. 

 

Leirekurs 
Aktivitetsleder: Susanne 
Rom: Malersalen 
Innhold: Mange barn ønsket 
å fortsette med leirekurs, så 
vi kjører en ny runde. Det å 
jobbe med leire er 
avslappende og lærerikt. 
Figurene skal brennes, 
glaserer eller lakkes til slutt.  

STASJONSARBEID 
Kl.15:30-16:30 

Kreative Spirer 
Aktivitetsleder: Øyvind 
Rom: Spillrommet 
Innhold: På Kreative Spirer 
denne uken lager vi store 
pappfly som vi tar med ut 
for å teste. 

Nysgjerrige Newtons 
Aktivitetsleder: Alexander 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Det har kommet 
mer utstyr til forskerspirene 
våre, og denne uken skal de 
forsøke å lage en vulkan.  

   
Pusterom 
Aktivitetsleder: Maja Elise 
Rom: Perlerommet 
Innhold: Et rom hvor det 
blir mulighet til å roe helt 
ned. Spille et spill eller høre 
på lydbok/høytlesning 

 Fysisk aktivitet 
(Utetiden) 

Aktivitetsleder: Jonas 
Rom: Gymsal 
Innhold: 
Oppvarmingsøvelse før 
elevene bestemmer 
hovedaktivitet.  

 
 

AKScafé 
Aktivitetsleder: Jonas  
Rom: Bygg 
Innhold: En hyggelig 
avslutning på uken med lett 
servering og en liten 
konkurranse. 


