
UKEBREV 42 

Da har vi omsider kommet til slutten av uke 42. Uken startet med at Øyvind tok med seg en gruppe som laget skumle krympehoder av epler. De står nå og 

tørker slik at de er klare til Halloween. Klatregruppa var også på tur og fikk denne gangen lov til å prøve seg på høyere vegger. På Minikokker laget gruppe 2 

gulrotsuppe som også ble servert på AKScafé. Kurset Minimeglere startet opp og det var en stolt gruppe som tok på seg buttons, oransje vester og var ute i 

skolegården for å skape trivsel for alle elever som går på AKS. Torsdagen ble også brukt til planlegging av et nytt filmprosjekt til aksTV som vi håper at vi kan 

komme i gang med neste uke. På fredag avsluttet vi uken med AKScafé hvor det ble vist frem en episode av aksTV som ble laget av 4.trinn i fjor. Kan vi klare 

å lage noe like kult i år? 

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

Under er det noen bilder som viser hva vi har holdt på med denne uken på SuperAKS. God helg til alle sammen! 

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊  

 

 

 

 

  



 

      

  

 

UKE 43 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: Minimeglerne er 
nå i gang og vil være 
synlige i skolegården med 
oransje vester. 

 

Musikal 
Aktivitetsleder: Hanne & 
Benedikte 
Rom: Perlerommet (Midi) 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: Gruppen er i full 
gang med å øve inn sanger til 
juleforestillingen.  

STASJONSARBEID 
Kl.15:30-16:30 

Kreative Spirer 
Aktivitetsleder: Øyvind 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Denne uken blir 
det er kreativt 
samarbeidsprosjekt med 
aksTV. 

Nysgjerrige Newtons 
Aktivitetsleder: Alexander 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Ved hjelp av 
poteter, salt og vann skal vi 
gjøre et forsøk for å 
demonstrere osmose.  

Dataspill i skolen 
Aktivietsleder: JonasO 
Rom: Spillrommet 
Innhold: I dag blir det fysisk 
aktivitet og dans med Dance 
Dance Revolution igjen.  

 aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Perlerommet 
Innhold: Prøvefilming av 
dreieboken som har blitt 
utarbeidet.  

AKScafé 
Aktivitetsleder: JonasO 
Rom: Bygg 
Innhold: Ukens rett blir 
servert på AKScafé, etterfulgt 
av en artig aktivitet.  
 


