
 

Aktivitetene er frivillige og aks-personalet tar påmelding med barna. 

Foresatte melder selv barna på  sjakkurs og fotball på Hallagerbanen når 

informasjon om dette kommer. 

Utetid: Vi vil være ute hver dag etter skolen. Vi opplever at en del barn ønsker å være ute 

det meste av Aks-tiden. Vi tilrettelegger så langt bemanningen strekker til.  

Frilek: Å tilrettelegge for frilek er en viktig oppgave for oss. Frilek kan styrke barns evne til 

problemløsing, fysisk koordinering, kroppsbevissthet, følelsesmessig trygghet og selvfølelse i 

tillegg til kreativitet og fantasi. Barn bruker også lek til å forstå og fordøye vanskelige og 

vonde situasjoner, leken hjelper barn å forstå verden. Lek er læring for barn, og leken 

fremmer læring.   

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article3298501.ece 

Forming: I vår semesteret vil vi fokusere på tegning og maling. Barn vil ha muligheten til å 

lære om ulike tegne- og malingsteknikker. Formingen er med Eva på mandager 

Gøy med Inger: Gjennom organisert lek lærer gir aktiviteten støtte til læring innen 

matematikk, norsk og naturfag. Det er oppgaver fra forskerfabrikken, bokstavleker og 
matteleker, quiz mm.  
 

Sjakk: Sjakkurset i regi av Nordstrand sjakklubb startet opp etter vinterferien. Kurset går 

over 8 tirsdager. Sjakkurset er for de som er påmeldt bindene fra foreldre. 

Koding for kidsa: Scratch er et grafisk programmeringsspråk som er laget for at barn og 

unge enkelt skal lære seg programmering. Scratch er utviklet av Massachusetts Institute of 

Technology, et anerkjent universitet i USA, og er gratis å bruke. Programmering i Scratch er litt 

som å bygge med Lego, og det er laget mange prosjekter slik at det er enkelt å komme i gang 

med å lage egne spill.   Koding inneholder mye matematikk, noe barna ikke tenker over, men får 

læringsutbytte av.  

http://kidsakoder.no/2015/10/14/koding-som-digital-grublis/ 

3. trinn vil bli delt i grupper på onsdager ,hvor den ene gruppa vil få tilbud om kjøkken, og den 

andre får tilbud om Koding for Kidsa. 
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Kjøkkengrupper for 3. trinn: Annenhver uke vil 3. klassingene få tilbud om å være 

med Inger på skolekjøkkenet. Barna har laget en liste over hva de ønsker å lage i samarbeid 

med Inger. De vil lære om måling, vekt, hygiene, næringsstoffer, orden og samarbeid. 

Sang og moro med Espen: Målet i disse gruppene er å lage musikk fra bunnen av, 

med hovedfokus på å jobbe sammen. Vi jobber med å følge kreative impulser, lytte til 

hverandres ideer og bygge videre på dette. Vi skriver egen tekst, lager rytmer og jobber med 

koordinasjon og scenefremtreden (alt fra hvordan vi står på scenen til små dramatiseringer). 

Så jobber vi med reisen fra ide til ferdig produkt, å øve til noe er ferdig. Barna lager alt selv 

med veiledning.   

Gymsalaktiviteter: I gymsalen er det mye ballspill og gruppeleker. Det er også 

apparatlek hvor barna får prøve seg i ringer, hoppe bukk, klatre i klatreveggen osv.  

Lekseklubb: Tirsdager og mandager vil barna kunne gjøre lekser på Aks. Det vil ikke være 

leksehjelp, men det vil bli tilrettelagt så barna kan få sitte i ro og fred og gjøre lekser på et 

klasserom.  

Fotball på Hallagerbanen: fra og med torsdag 7. april tilbyr Aks fotballtrening på 

Hallagerbanen kl. 14.00-16.00. Treningen vil bli ledet av Mohammed som spiller fotball på 

høyt nivå. Kristian og Oda, som begge har spilt fotball i mange år, vil være med på 

treningene og hjelpe til.  Foreldre må melde barna på om de skal være med. 

 


