
UKEBREV: SuperAKS      UKE 17 

Endelig er våren her med varmere dager. Vi har startet med utedag på mandager, hvor det legges opp til flere aktiviteter i skolegården, og utetiden er 

utvidet til 16:00. Forberedelsene til den store AKS-festen er i gang. Poi-gruppen har startet å lage sin egen koreografi til showet de skal ha, og Minikokker 

står på og baker kjeks og småkaker. Det er mange av barnene som ønsker oppskriftene til det vi lager, og det skal de selvfølgelig få! På Nysgjerrige Newtons 

testet de trykk med Co2 på torsdag, noe barnene syntes var veldig gøy.  Vi trykker t-skjorter fortløpende, så om barna vil være med på det må de ha med 

seg en hvit t-skjorte. Det er også leksehjelp for 4.trinn mandag 14:30-15:30 og tirsdag, onsdag 14:10-15:30.     

Uke 17 ser slik ut:          

 

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KURS 
 

 
UTEDAG 

 
Spill og leker i 
skolegården 

Idrett med hode og 
kropp 

Aktivitetsleder: Daniel 
Rom: Gymsal 
Innhold: Tema denne uken 
er samhandling og 
bevegelse. 

Poi 
Aktivitetsleder: Maja Elise 
Rom: Allrommet 
Innhold: Kurset legges opp etter 
deltagernes utvikling. 

Minikokker 
Aktivitetsleder: Emilie 
Rom: Skolekjøkkenet. 
Innhold: Det bakes til den store 
AKSfesten. 

 PaPirMaché 
Aktivitetsleder: Susanne 
Rom: Malesalen 
Innhold: Barna jobber med utstilling 
til AKS-festen. De velger selv hva de 
ønsker å lage. 

STASJONSARBEID 
Kl.15:30-16:30 

aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur  
Rom: Redaksjonen 
Innhold: Vi fortsetter å 
jobbe videre med 
aksTV 

aksTV 
Aktivitetsleder: Hildur  
Rom: Redaksjonen  
Innhold: Vi fortsetter å 
jobbe videre med aksTV 

Kreative Spirer 
Aktivitetsleder: Aida 
Rom: Spillrommet 
Innhold:  
Barna fortsetter å 
komponere små 
sangsnutter digitalt. 

 Dataspill i skolen 

Aktivietsleder: Aida 
Rom: Redasjonen 
Innhold: Her skal vi fokusere på 

gode spill i et trygt miljø. I dag er det 
barnas valg av aktivitet. 

Nysgjerrige 
Newtons 
Koordinator: Stian  
Rom: Spillrom 
Innhold: Vannrakett. 
Vi skal lage en ny type 
rakett som skal skytes 
opp med vanntrykk. 
Hvem klarer å skyte den 
lengst? 
 

AKScafé 
Aktivitetsleder: JonasO 
Rom: Byggrommet 
Innhold: På fredager fortsetter vi med 

AKScafé! Her blir det lett servering av mat 
og ulike aktiviteter som barna er med og 
bestemmer. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Noen av barna viser frem hva de har lært på poi-kurset.  Minikokker står på og baker for harde livet.  


