
 

Informasjon til 4.trinns foresatte med barn 
på Aktivitetsskolen    

 

Vi ønsker å ha markere avslutningen på Aktivitetsskolen sammen med elevene på Tusenfryd 
i uke 23 i 2020. Før den tid har vi laget en periodeoversikt over temaene for 4 trinns elevene 
på Bjørnsletta.   
  

Periode  Måned  Tema   Avslutningsdato  

1  Januar - Februar  Vinterleker  Vinterleker – 13.02.20  

2  Februar - Mars  Kunst og kultur  Fremvisning – 19.03.20  

3  Mars - April  Påske  Påskelunsj - 03.04.20  

4  April - Mai  Russetid  Russefeiring – 15.05.20  

5  Mai - Juni  Vennskap/sommer  Tusenfryd – 05.06.20  

Over ser dere en overordnet plan for vårsemesteret 2020, detaljert plan ligger vedlagt.    
 
Vi ser at elevene blir eldre og er klare for å ta nye og større utfordringer, med dette ser vi 
viktigheten i at de er med på å forme aktivitetene vi tilbyr for 4. trinn på AKS. Vi har derfor 
lagt opp til at dette vårsemesteret skal handle om samarbeid. Vi som jobber på 
AKS vil legge til rette, og elevene er videre med på å forme sin egen hverdag på 
aktivitetsskolen.   
  
Foresatte, 3. trinn: Vi inkluderer foresatte i 3.trinn for å vise hva som venter elevene neste 
år. Vi ønsker også å forberede 3. trinns elevene ved å ta dem med på noen av 
aktivitetene for 4.trinn i den siste perioden i mai/juni 2020.   
  
Foresatte må merke datoer i tabellen over, og holde av dato for fremvisning. Her og ved 
andre anledninger vil det bli solgt kaker og kaffe til inntekt for tur til tusenfryd for 4. trinns 
elevene. Vi tenker at dette er en flott måte å lære elevene om økonomi og 
sparing, målsetting og måloppnåelse.   
  
Vi håper dette følger med spenning og glede, og at det er med på å skape en god opplevelse 
og avslutning på aktivitetsskolen. Dette er et tilbud for de elevene som er delaktig i AKS fra 
januar 2020 – juni 2020.   
 



Periodeoversikt for 4.trinn, jan-juni 2020 

Januar/Februar 
 

 
I januar/februar er temaet: Vinterleker 

I denne perioden skal vi bruke mye tid ute, hvor 
vi skal stå på ski og slalåm, ake, stå på skøyter og 
prøve oss på ishockey. Vi kommer også til å ha 

inneaktiviteter som kunst og håndverk og 
gymsal, i gymsalen skal vi blant annet bruke litt 
tid på å øve på ishockey og i kunst & håndverk 

bruker vi fantasien og sammen lager vi 
vinterkunst. 

 

Februar/Mars 
 

I februar/mars er temaet: Kunst & Kultur 
Her skal barna få være med å bestemme selv 

hva de ønsker. De kan velge et land eller 
verdensdel som de skal konsentrer seg om 
innenfor de ulike kategoriene; K&H, fysisk 

aktivitet, m&h og forskning. 

Mars/April 
 

I mars/april er temaet: Påske 
Påsken er på vei og vi ønsker at 4.klassingene 

skal få en ordentlig påskefeiring på AKS. 
Vi skal i denne perioden lage påskepynt, gå på 
påskejakt, lage påskemat og sette sammen en 
ordentlig koselig påskelunsj for 4.klassingene. 

April/Mai 
 

I april/mai er temaet: RUSSETID 
17 mai ønsker vi av den grunn å lage en 

heidundrende russetid for 4.klassingene våre. 
De får mulighet til å lage sine egne russeutstyr, 
utføre ulike russeknuter og om de vil så kan de 

få lage en egen russe-sketsj. 
Dette blir en spennende og morsom tid med 

mye musikk, latter og rampestreker.  
 

Mai/Juni 
 

I mai/juni er temaet: Vennskap & Sommer 
Når sommeren nærmer seg ønsker vi av den 

grunn å feire at barna snart er ferdig med enda 
et flott år på Bjørnsletta skole og AKS. Barna skal 
i denne perioden få være med å bestemme hva 

de ønsker å gjøre på AKS.  


