
Påmeldingsaktiviteter for 1.-4.trinn,  
Kunst & kultur, uke 10 til 14 
 

 Mandag 
Skiskole 1.–2. trinn 

med Nikolas 
 

Vi ønsker å gi barna en god skistart gjennom lek og 
skikjøring med medelever.  

Vi har vært så heldige å få låne Fossum IL sine flotte 
skiløyper, vi tar buss frem og tilbake fra Bjørnsletta. 

På skiskole skal vi lære grunnleggende teknikker for å stå 
på ski, samt videreutvikle ferdigheter som allerede er 

tilstede. Alle typer skikjørere er velkomne!  
 

Målet er at elevene skal være trygge med ski på beina og 
ha det gøy samtidig, gjennom ulike leker, stafetter og 

konkurranser.  
Har du en indre skiløper i deg? Meld deg på! 

 

 Mandag 
M&H: Mat verden rundt 3.–4. trinn 

med Erik 
 

På AKS-Bjørnsletta prioriterer vi et variert kosthold med 
sunne råvarer. Gjennom Matjungelen har de ansatte på 
AKS fått kompetansen rundt bl.a. det å velge matvarer 

som er bra for både kropp og klode. 
På M&H skal elevene lære å lage et variert kosthold 

gjennom gode og bærekraftige matvarer fra 
verdenskjøkkenet. 

 

I løpet av perioden skal barna lage mat inspirert fra 
forskjellige deler av kloden.  

Har du en indre kokk i deg? Meld deg på! 
 

 Mandag 
Avisredaktørene 2.–3. trinn 

med Harald 

 
I AKS-posten skal vi lage en helt egen avis for AKS! 

Målet er å lage én utgave i løpet av denne perioden med 
overskrift "Kunst & kultur". 

 

Her skal 2. og 3.-klasse elever bidra med tekst og bilder. 
Vi skal bruke fotografi, intervju, tegneserier, og annet 

moro vi kan tenke oss! 
 

Alt av materiale samles inn til aktivitetsleder og settes 
sammen til en avis som vi deler ut til foreldre på 

avslutning! 
Har du en indre avisredaktør i deg? Meld deg på! 

 



 

 

 Tirsdag 
Yoga 1.–4. trinn 

med Kirsti 

 
Det er viktig å være i kontakt med kropp og sinn, til og 

med for barn. 
Barnevennlig yoga med fokus på pust og bevegelighet 

som også skal være morsomt for både store og små 
barn.  

Her vil elevene lære forskjellige yogastillinger og få et 
par timer til å slappe helt av og roe ned etter en lang 

dag på skolen.  

 
 
 
 

Tirsdag 
M&H: Mat verden rundt 2. trinn 

med Erik  
 

På AKS Bjørnsletta prioriterer vi et variert kosthold med 
sunne råvarer. Gjennom Matjungelen har de ansatte på 
AKS fått kompetansen rundt bl.a. det å velge matvarer 

som er bra for både kropp og klode. 
På M&H skal elevene lære å lage et variert kosthold 

gjennom gode og bærekraftige matvarer fra 
verdenskjøkkenet. 

 

I løpet av perioden skal barna lage mat inspirert fra 
forskjellige deler av kloden. 

Har du en indre kokk i deg? Meld deg på! 

 Tirsdag 
Kunstnerne 3.–4. trinn 

med Hana 
 

I denne perioden skal Kunstnerne utforske ulike 
kunststiler rundt om i verden. Her skal de lære om alt 
fra mosaikk fra Hellas og Italia, Aboriginer-kunst fra 

Australia og vindspill med perler og bjeller fra Øst- og 
Sør-Asia.  

Elevene skal også lære hvordan man kan gjenbruke det 
som finnes av materialer rundt oss på de ulike 

kunstprosjekter. 
Har du en indre kunstner i deg? Meld deg på! 

 Tirsdag 
Tullball med Nikolas 1. trinn 

med Nikolas 
 

Det er mange måter å lære tallsystemet og alfabetet på, 
og vi ser at elever har stor glede av å lære dette 

gjennom fysisk aktivitet og lek.  
 

Her vil A-ball være verktøyet, som gjør at elevene kan 
lære å sette sammen tall og bokstaver gjennom lek og 

konkurranser. 



 Onsdag 
AKS-koret 1.–4. trinn 

med Kristin (& Harald) 
 

På aktiviteten kor skal vi igjen omfavne musikkens glede. I kor er alle 
stemmer like viktige og barna får kjenne på en mestringsfølelse og 

et samhold i kunsten som er musikk. 
Vi skal synge både nye og gamle sanger, slik at barna kan få et 

kulturhistorisk blikk på musikken. 
Sang er et instrument alle kan bruke, og vi skal sammen gjøre 

hverandre gode! 
Har du en indre sanger i deg? Meld deg på! 

 Onsdag 
M&H: Mat verden rundt 1. trinn 

med Erik 
 

På AKS-Bjørnsletta prioriterer vi et variert kosthold med sunne 
råvarer. Gjennom Matjungelen har de ansatte på AKS fått 

kompetansen rundt bl.a det å velge matvarer som er bra for både 
kropp og klode. 

På M&H skal elevene lære å lage et variert kosthold gjennom gode 
og bærekraftige matvarer fra verdenskjøkkenet. 

 

I løpet av perioden skal barna lage mat inspirert fra forskjellige deler 
av kloden. 

Har du en indre kokk i deg? Meld deg på! 

 Onsdag 
Dodgeball 2.–4. trinn 

med Rasmus & Arni 
Vi spiller den amerikanske sporten, dogdeball! 

Vi vil fokusere på å lære å kaste og ta imot, samt samarbeid mellom 
elevene.  

Vi vil ha som mål å legge til rette for samarbeid i lag og mestring, 
samtidig å være i fysisk aktivitet.  

 

Elevene skal forberede og øve seg til turnering mot ansatte i uke 14.  

 Onsdag 
Sløyd 3.–4. trinn 

med Renate 
 

Interessen for hobby og håndverk er større enn noensinne og denne 
aktiviteten gir oss mulighet til å forme og bearbeide gjenstander av 

tre og metall.  
 

Elevene skal få delta i et prosjekt som går over fem uker. Prosjektet 
går ut på å lage en skulptur av tre og metall.  

Så her er det bare å finne frem sin indre kremmer og bli med på en 
reise som legger til rette for morsom læring og en stor mengde 

mestring. 



 

 

 

 
 

 Torsdag 
Kunstnerspirer 1.–2. trinn 

med Fang 
 

Hva er våren for deg? Se blomster blomstre, å høre fugler kvitre eller 
å kjenne på snø som smelter i hånda? Kunstnerspirene skal oppleve 

våren fra ulike land gjennom kunst. 
Vi vil gjennomføre oppgaver som å tegne kirsebærblomster fra 

Japan, brette tulipaner fra Nederland eller å lage minidrage fra Kina 
og ha en flykonkurranse ute i skolegård.  

Har du en indre kunstner i deg? Meld deg på! 
 
 

 Torsdag 
Forskerne 3.–4. trinn 

med Kirsti 
 

Nysgjerrigheten til elevene er stor, og dette kan de få utløp for ved å 
prøve seg som forskere på naturfagslaben.  

Her vil vi utføre eksperimenter av ulike slag, med fokus på læring av 
fysikk, kjemi og biologi.  

 

Finnes det en liten nysgjerrigper i deg? Meld deg på! 
 

 Torsdag 
Filmskaperne (iPad) 3.–4. trinn 

med Harald & Hana 
 

Her skal vi utforske den teknologiske verden.  
Elevene skal lage blant annet film, ved bruk av iPad, om valgte 

temaer sammen med aktivitetsleder.  
 

Vi legger til rette for at elevene selv kan filme, klippe og legge på 
lydeffekter. I tillegg vil vi utforske iPaden som et kreativt verktøy!  

 

Har du en indre filmskaper i deg? Meld deg på! 
 

 Torsdag 
Dans 1.–2. trinn 

med Solveig 
 

Dans er en av de eldste uttrykkene for kunst og kultur, og vi ser at 
elevene har stor glede av å lære koordinasjon og bevegelighet 

gjennom dans.  
Det vil bli lagd en koregrafi som er tilpasset elevene, slik at 

hovedfokuset på denne aktiviteten er mestring og danseglede. 
I tillegg vil aktiviteten inneholde oppvarming, fridans, induviduell 

dans, lek og uttøying. 
Elevene vil også delta i musikk- og koreografivalg. 

Har du en rockefot som ikke kan stå stille? Meld deg på! 
 



Avslutning på Kunst & kultur-perioden 
Håper alle foresatte holder av dagen 
 

 

  

 

 

 

 

  

Vi inviterer alle foresatte til avslutning for Kunst & kultur  

perioden vi har hatt her på AKS Bjørnsletta fra uke 10–14. 

 

Her vil elevene vise frem aktivitetene de har vært  

med på den siste perioden. 

 

Dato: 02.04.2020 

Klokkeslett: 16.00-17.30 


