
4. trinn AKS 2018/2019 

 

En fredag i måneden skal 4. trinn ha det ekstra gøy. På superfredager skal vi bla. ha 

grillparty, Kjelsås-mesterskap og Kjelsås-talenter. Nytt for i år er førstehjelpskurs for barn i 

høst/vinter og Trygg i trafikk-gruppe i vinter/vår.  

Under finner dere info og oversikt over noe av det som kommer til å skje på dette trinnet!  

  

Superfredager 

 

 

 

August September Oktober November Desember 
Grillparty 

 

 
 

Vi griller pølser og 
lager til hagefest i 

skolegården. 

Disco 
 

 
 

Disco i aulaen 
med danseleker 
og god musikk. 

Halloweenfest 
 

 
 

De som vil kan kle seg 
ut. Vi arrangerer 
halloweenparty i 

aulaen.  

Brettspillturnering 
 

 
 

De som vil kan ta 
med 

favorittbrettspillet 
sitt. Vi lager 
turnering. 

 

Vinterball 
 

 
 

Vinterball i 
aulaen. Vi 

serverer god mat 
og organiserer 

vinterball i aulaen. 

             Januar Februar Mars  April Mai 
Kjelsåsmesterskap 

 

 
 

De som har ski kan 
ta dem med. Vi 

arrangerer 
Kjelsåsmesterskap. 

Utkledningsfest 
 

 
 

De som vil kan kle 
seg ut. Vi har 
danseleker og 
ansiktsmaling. 

Mexikansk fredag 
 

 
 

Vi lager den 
tradisjonelle norsk-
mexicanske retten  
taco, danser og har 

piñata. 

Kjelsås talenter 
 

 
 
Kan du synge, danse 
eller er du god på å 
fortelle vitser? Her 
kan du komme og 
vise dine skjulte 
talenter. Barna får 
en måned på å øve 
før de skal fremføre 
sitt talent i aulaen. 
 

Filmvisningsdag 
 

 
 

Filmvisning i 
aulaen med 

popcorn. 

https://www.flaggenparadies.de/images/product_images/original_images/grillparty.jpg


Høst/vinter 2018: 

Førstehjelpskurs for barn 

4. trinn på Kjelsås AKS skal ha eget førstehjelpskurs for barn fra høsten 2018. 
Førstehjelpskurset blir et tilbud til alle 4. klassingene som går på AKS. Vi skal ha det klassevis og barna trenger ikke å 
melde seg på. 
Det blir tilsendt oversikt over når de forskjellige klassene skal delta. 
Det kommer en instruktør fra Nordvern. Opplegget er skreddersydd for barn og vil inneholde mye praksis og lek, 
samt illustrasjoner og fortellinger. Barna vil bli kurset i blant annet frie luftveier, sideleie og varsling. Mer informasjon 
om Nordvern finner du her. 
Målet med førstehjelpskurset er at barna skal få innføring i grunnleggende førstehjelp. 
Kurset består av 3 timer fordelt på 2 økter. Etter kurset vil barna motta et kursbevis.  
 

 

 

Vinter/Vår 2019: 

Trygg i trafikk 

4. trinn på Kjelsås AKS starter med egen "trygg i trafikken"-gruppe fra januar 2019. 
Trygg i trafikken-gruppa blir et tilbud til alle 4. klassingene som går på AKS. Vi skal ha det klassevis og barna trenger 
ikke å melde seg på. 
Det blir tilsendt oversikt over når de forskjellige klassene skal delta. 
Aktiviteten tar utgangspunkt i trygg trafikks grunnleggende sykkelopplæringsmateriell. Mer informasjon om opplegget 
finner du her. 
Målet med aktiviteten er at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 
Kurset består av 3 deler. I starten skal barna gå gjennom trafikkregler for fotgjengere og syklister. Etter gjennomført 
teoridel skal barna øve til sykkelprøven. Den siste delen av kurset skal være en sykkeltur i trafikken. 
 

 

 

 

http://www.nordvern.no/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering/

