
UKEBREV 49 

Vi avslutter uken med snø og julestemning. Denne uken avsluttet vi klatrekurset og leirekurset. På teaterkurset nærmer de seg forestilling, noe vi alle gleder 

oss til å se. Det blir forestilling for barna på 3-4.trinn i utetiden fredag 14.desember. Det blir derfor ikke AKScafé denne fredagen. Ellers har vi på Super gjort 

et par kule eksperimenter fra julekalenderen på Nysgjerrige Newtons. Aktivitetskalenderen barna har laget er også et høydepunkt, og vi voksne på basen har 

fått noen artige utfordringer å bryne oss på denne uken. På byggrommet denne uken har alle barna jobbet sammen med å lage et landskap fra Minecraft og 

jeg er veldig imponert over hvor kreative og flinke alle er!  

aksTV er også i full gang med å planlegge en julefortelling som vi starter å filme neste uke.  

Det har også blitt gjennomført leksehjelp for de som ønsker det. Vi har som nevnt tidligere strammet litt inn og fokuserer nå mer på at det skal være et godt 

arbeidsmiljø der inne og en arena for å få gjort en del av leksene. Vi kutter også ned bruken av PC på leksehjelpen så ukelekser som Multismart er det fint 

om de kan gjøre hjemme.  

 

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

Mvh Jonas, Baseleder 4.trinn 😊  

 

 

 

 

  



 

      

  

 

UKE 50 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KURS 
 

Klatrekurs 
Aktivitetsleder: Benedikte 
Sted: Klatreparken 
Kl: 14:00-16:30 
Innhold: KURSET ER FERDIG 

😊 

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: 
Jonas/Marianne 
Rom: Skolekjøkken 
Kl: 14:30-16:30  
Innhold: Nå er det ikke lenge 
igjen til jul og vi baker 
pepperkaker  !  

 
 

Leirekurs 
Aktivitetsleder: Susanne 
Rom: Malesalen 
Kl: 14:15-16:00 
Innhold: KURSET ER 

FERDIG 😊 
 

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: allrommet 
Kl: 14:15-15:30 
Innhold: I dag er det endelig 
forestilling !   

STASJONSARBEID 
Kl.15:30-16:30 

Kreative Spirer 
Aktivitetsleder: Jonas 
Rom: Spillrommet 
Innhold: 

Juleverksted 
Vi lager julepynt av tomme 
bokser og granbar 

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: Oskar, 
Hanne&Benedikte 
Rom: Allrommet 
Innhold: I dag blir det 
juleforestilling på allrommet. 
Barna som har vært med på 
teaterkurs og musikal viser 
frem det de har jobbet med. 


