
UKEBREV 49 

November er unnagjort og på SuperAKS ser vi nå frem til en hyggelig førjulstid med artige aktiviteter og julekalender. Denne uken har vi gjort ferdig en 

aktivitetskalender som henges opp i et av klasserommene og hver dag får de voksne på Super en aktivitet eller utfordring de må gjennomføre. Ellers har 

kursene gått som normalt med klatring, teater og musikal. Minikokker utforsket det asiatiske kjøkken og disket opp med sushi. På onsdag startet vi opp 

Trygge Barn igjen med et pusterom hvor støynivået reduseres og det er fokus på den gode samtalen over kort og brettspill. Dette var veldig populært og vil 

bli et fast tilbud fremover. Det har også vært tendenser til sjakkfeber igjen på AKS. Da omspillet i sjakkVM startet satt vi på basen og spilte sjakk mens NRK 

sin sending gikk på storskjerm i bakgrunnen. Fredag ble som vanlig avsluttet med AKScafé hvor det også var et SuperRåd hvor alle kunne komme med forsalg 

til utfordringer som skal brukes i kalenderen vår. I neste uke avslutter vi første runde med kurs og gjør oss klare til et par uker med juleverksted og 

førjulshygge. 

Med det ønsker vi på SuperAKS dere alle en flott helg. 

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊  

 

 

 

 

  



 

      

  

 

UKE 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KURS 
 

Klatrekurs 
Aktivitetsleder: Benedikte 
Sted: Klatreparken 
Kl: 14:00-16:30 
Innhold: Siden kurset ble 
avlyst en gang får vi lov til å 
komme en siste gang denne 
uken.  

 

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: Denne uken blir det 
laget en deilig suppe.  

 
 

Leirekurs 
Aktivitetsleder: Susanne 
Rom: Malesalen 
Kl: 14:15-16:00 
Innhold: Siste kursdag 
denne perioden. I dag 
skal alt lakkes og males. 
 

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: Etter ønske fra 
barna vil vi legge til rette for 
origami. 

Nysgjerrige Newtons 
Aktivitetsleder: Alexander 
Rom: Spillrommet 
Innhold: I hele desember vil 
Nysgjerrige Newtons kjøre 
kule aktiviteter med 
Forskerfabrikkens 
julekalender!  

 Trygge Barn 
Aktivitetsleder: Maja Elise 
Rom: Grupperommet 
Innhold: I en stressende 
hverdag kan det være greit å 
kunne trekke seg litt tilbake. 
Dette er et rom hvor 
støynivået reduseres og det 
er fokus på den gode 
samtalen over kort og 
brettspill. 

 aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur 
Rom: Perlerommet 
Innhold: Før jul skal vi på 
Super ut og spre litt 
juleglede i lokalmiljøet og 
planleggingen til denne 
turen starter nå. 

AKScafé 
Aktivitetsleder: Jonas O 
Rom: Bygg 
Innhold: I dag blir servering 
av suppe, etterfulgt av en 
artig aktivitet.  
 


