
UKEBREV 41 

Høstferien er over og skolehverdagen er i gang igjen for fult. I ferien hadde vi en flott gruppe her på AKS som hadde det veldig fint i høstværet med fysisk 

aktivitet, kreativitet og tur. Vi kom også i mål med musikkvideoen vår og resultatet var utrolig bra!  

Denne uken har vi startet opp med kursene våre til glede for både barn og voksne. På mandag tok Benedikte med seg gruppen sin til Klatreverket hvor barna 

fikk testet ut koordinasjon og styrke. Teaterkurset til Oskar startet opp med trygghetsøvelser og lek, mens på onsdag ble det laget potet- og purresuppe 

laget av råvarer fra skolehagen. Minimeglerne hadde også sin første samling, og det blir spennende å se de ta fatt på oppgavene sine både ute og inne. På 

fredag var det servering av suppe på AKScafé og premiere på musikkvideoen.  

Under er et lite bildedrypp fra hva vi gjorde i høstferien og starten av uke 41, samt ukeplan for neste uke. 

Minner også om leksehjelpen for 4.trinn som er mandag 14:45-15:30 og tirsdag, onsdag 14:30-15:30.  

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊     

 

 

 

 

 

 



      

  

 

UKE 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KURS 
 

Klatrekurs 
Aktivitetsleder: Benedikte 
Sted: Klatreparken 
Kl: 14:00-16:30 
Innhold: Gruppen drar fra 
skolen 14:00 og fortsetter å 
klatre. 

 

Teaterkurs 
Aktivitetsleder: Oskar 
Sted: Allrommet 
Kl: 14:00-15:30 
Innhold: Vi jobber med å bli 
trygge på hverandre, lære 
samarbeid og utvikle 
kreativitet. Men viktigst av 
alt – ha det gøy!  

Minikokker 
Aktivitetsleder: Baligha 
Rom: Skolekjøkken 
Kl: 14:30-16:30  
Innhold: Tema for perioden 
er høst og lager mat med 
fokus på mat typisk for 
årstiden. 

 
Poi 

Aktivitetsleder: Maja Elise 
Rom: Spillrom 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: Barna lager ferdig 
sine egne Poi`er. 

Leirekurs 
Aktivitetsleder: Susanne 
& Ingrid 
Rom: K&H 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: Fokus er ulike 
teknikker for å forme 
ulike gjenstander. 
 

Minimeglere 
Aktivitetsleder: Martine 
Rom: Vennskapsbasen 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: Som minimegler 
kommer du til å lære om 
konflikthåndtering, 
hvordan du kan inkludere 
og motivere andre barn i 
lek. 

 

Musikal 
Aktivitetsleder: Hanne & 
Benedikte 
Rom: Perlerommet (Midi) 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: I den første 
kursperioden vil vi jobbe opp 
mot en liten juleforestilling 
for barna på AKS. 

 

STASJONSARBEID 
Kl.15:30-16:30 

Kreative Spirer 
Aktivitetsleder: Øyvind 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Vi har masse epler 
på AKS. I dag starter vi å 
lage skumle krympehoder 
til Halloween. 

Nysgjerrige Newtons 
Aktivitetsleder: Alexander 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Nye kule 
eksperimenter som tar 
utgangspunktet i 
lærerplanen på skolen. 

Dataspill i skolen 
Aktivitetsleder: Jonas 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Vi fortsetter med 
Buzz etter ønske fra barna. 
Quiz er tydeligvis veldig 
populært på trinnet i år! 

 aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Perlerommet 
Innhold: Nye prosjekter 
skal utvikles etter at vi 
gjorde ferdig 
musikkvideoen.  

AKScafé 
Aktivitetsleder: JonasO 
Rom: Bygg 
Innhold: På AKScafé denne 
uken står maten som ble 
laget på Minikokker på 
menyen. Det blir også en 
aktivitet.  
 


