
UKEBREV 47 

 

Nok en uke er over på SuperAKS. Vi har denne uken gjort noen små grep på basen under spising og med leksehjelpen. Vi har når slått sammen to og to 

kvartetter under spising. Barna kan nå få velge om de ønsker å sitte inne og spise, eller gå rett ut om de føler at de har mye energi de trenger å bruke opp 

etter en lang skoledag. Det vil da være to voksene som blir med disse barna ut og en voksen i hvert rom hvor det er spising. 

Når det kommer til leksehjelpen har vi erfart at bruken av PC har ført til mer distraksjon en nytte, så fra nå av prøver vi å ha PC-fri leksehjelp. Om det er 

lekser som MÅ gjøres på PC kan de selvfølgelig låne en for å gjøre akkurat denne leksen, men i utgangspunktet lar vi maskinene ligge. Vi vil også bli strengere 

på at leksehjelpen er et tilbud for de som trenger å gjøre lekser i et rolig arbeidsmiljø, og ikke er et sted hvor man skal prate høyt om andre ting, vandre 

rundt osv.  

Ellers har uken gått som normalt med åpne rom hvor barna kan tegne, bygge Lego og spille spill. Vi har også jobbet videre med konvoluttkalenderen vår som 

vi skal bruke i adventstiden her på Super. Denne ble så populær at mange av barna har laget sin egen kalender også, og brettet konvolutter til den store 

gullmedaljen denne uken.  

Minner også igjen på at dette er siste uke før alle klærne i glemmekassen vår blir flyttet til resepsjonen, så om dere savner noe er dette siste sjanse til å 

ta en titt! 

Ønsker dere alle en flott helg fra oss på SuperAKS. 

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊  

 



 

 

  

 

      

  

 

UKE 48 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: I dag skal 
Minikokkene bevege seg til 
det asiatiske kjøkken og lage 
sushi! 

 
Poi 

 
Kurset er avlyst inntil videre. 

Barna har fått beskjed om 
dette. 

Leirekurs 
Ledergruppen er på 
seminar, så leirekurset er 
avlyst denne uken. 
 

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: Vi har startet 
arbeidet med en 
julekalender som skal 
brukes på AKS. 

Nysgjerrige Newtons 
Aktivitetsleder: Alexander 
Rom: Spillrommet 
Innhold: Nytt kult forsøk 
med forskerspirene våre.   

   aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Perlerommet 
Innhold: Har barna 
funnet inspirasjon til sin 
egen miniserie? Vi jobber 
videre med aksTV.  

AKScafé 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Bygg 
Innhold: I dag blir det lett 
servering, etterfulgt av en 
artig aktivitet.  
 


