
Hei alle sammen, 
 

Vi har nå vært gjennom syv uker med ulike påmeldingsaktivteter. Disse ukene har vært fylt med mye fart 
og moro, samt mye lek og sprell  
 

1-4 trinn har i denne perioden hatt både Skøyter og Skiskole. Barna har stortrivdes med disse aktivitetene. 
De har fått utfordret og utviklet seg etter hver uke, noe som har vært utrolig gøy! Skiskolen har blitt 
gjennomført på Bogstad camping og på Fossum, mens skøyter har blitt gjennomført på Ullernbanen. Her 
har vi hatt ulike leker og konkurranser, samt mye frilek. Progresjon og mestringsfølelse har vært et stort 
fokus på alle trinn. Disse aktivitetene ble en stor suksess og vi gleder oss masse til å kunne gjennomføre 
aktivitetene igjen til neste år igjen.  
 

Vinterkunst ble gjennomført på 1.-4. trinn. Her hadde vi fokus på farger og kunst tatt ut ifra naturen. Vi 
lagde vår egen kalender i tillegg til at vi har lagd kunst med ulike type materialer. Barna har lagd mange 
fine og kule ting gjennom disse ukene, noe som har vært veldig gøy å få se. 
 

Vinterland er en helt ny aktivitet som vi har gjennomført for det meste ute med 1.-2.trinn.  
Vi har brukt naturen ute hvor snøen har vært hovedfokuset. Her har barna blant annet fått lagd snølykter, 
snøfigurer og fargerike snøborger. Denne aktiviteten har gått over all forventning, og barna har stortrivdes 
skikkelig.  
 

For 2.-4. trinn hadde vi Kokkene de første ukene i perioden, men dette ble dessverre avlyst etter at vi gikk 
over på rødt nivå på skolen. Fram til da lagde vi masse god mat, og fokuset vi hadde på Kokkene var sunn 
mat & det å kunne kose seg med matlagning.  
Ostesmørbrød i regnbuefarger, grønnsakssuppe og smuldrepai med epler luktet det på lang vei da barna 
på 2.-4. trinn stod på kjøkkenet! 
 

Den siste påmeldingsaktivteten vi hadde denne perioden var Forskerne. Elevene på 3.-4.trinn lagde utrolig 
mye kult disse ukene. Vi har lekt og utforsket med ting vi allerede har på kjøkkenet. Luftkanoner, 
badebomber og verdens beste papirfly er noe av det som ble lagd på naturfaglaben fram til vinterferien. 
Gruppen fikk utforske og teste ut nye ting sammen rundt omkring på skolen.  
 

På 4.trinn har elvene hatt egne aktiviteter og prosjekter i tillegg til påmeldingsakivitetene!  
Vi har laget mye god mat på M&H-rommet. Bl.a har vi spist eggerøre til magen sprakk, skikkelig god pizza 
margarita, spagetti med tomatsaus og hveteboller.  
Vi har hatt ulike aktiviteter i gymsalen, som Ninja Warrior og Mesternes mester.  
Spilldager har også vært fine dager hvor elevene har sitte sammen og spilt ulike spill både ute og inne. 
 De siste fredagene har vi og hatt festdager, med ulike temaer. Dette tar vi og med oss inn i den neste 
perioden 
 

Som dere ser har vi hatt det kjempegøy på AKS under perioden: Vinterlekene!  
Vi håper neste periode blir en like stor suksess som denne.  
 
Luftklem fra alle ansatte på AKS. 


