
Aktivitetsopplegg for 3. trinn høstsemesteret 2018 

 Som det fremgår av Oslo kommunes forskrift for aktivitetsskolen § 3 Formål, skal aktivitetsskolen: 
”…Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter 
og sosial læring. SFO skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, 
herunder lekselesing og leksehjelp. SFO skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.”  
 
Her er oversikt over de læringsstøttende aktivitetene AKS tilbyr dette semesteret: 
Det vil forekomme endringer.  

Kodeklubb: 

 

                                                                         
 

Målområde: Leksearbeid og fordypning/ Natur, teknikk og miljø. 
Beskrivelse: Barna lærer, leker og videreutvikler sine digitale ferdigheter med enkel programmering. Dette gir en arena for at barn kan 

bruke sine kreative evner med datamaskinen som medium. Barna bruker programmeringsspråk og lærer strategier for systematisk 

problemløsing. 
Fotballklubb: 

                                                                        
Målområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Beskrivelse: AKS-fotball skal være en inkluderingsarena der fotball er for alle. Fokuset skal være å ha det gøy med å spille fotball, normer og 

regler innenfor fotball i form av fair play. Hver økt skal ha fokus på forskjellige læringsmål slik som pasning, skudd og lek.  

Fysisk aktivitet og lek i hallen: 

                                                                          
Målområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Beskrivelse: Aktivitetsskolen skal være en arena hvor man tilrettelegger for fysisk aktivitet og lek. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og rommer 

lek, trim, trening, mosjon og kroppsøving. Fysisk aktivitet fremmer elevenes konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, 

selvtillit og psykiske helse. Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en egenverdi. Leken gir 

kroppsbeherskelse og utvikling av motoriske ferdigheter. Gjennom lek kan elevene tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger.  

Mat og matte: 

                                                                       

Målområde: Mat og helse. 

Beskrivelse: Her skal barna lage enkle retter. De får grunnleggende kunnskaper om bruk av mål og vekt i forbindelse med oppskrifter. De 

skal praktisere regler for god hygiene. Matlaging er en arena for utvikling av de grunnleggende ferdighetene, språklig og sosialkompetanse. 

Forskergruppe: 

                                                                             

 

 

Målområde: Natur, teknikk og miljø. 

Beskrivelse: Her blir det en rekke kjemi- og fysikkrelaterte eksperimenter som er enkle å utføre. Barna lærer å følge en prosedyre og 

arbeide med stoffer de ikke nødvendigvis har brukt før. De får teoretisk kunnskap om kjemiegenskaper til vann, olje, syrer, baser og gasser. 

De får mulighet til å tenke og reflektere, stille og svare på spørsmål til eksperimentene. 



Naturgruppe: 

                                                                                                                      
Målområde: Fysisk aktivitet og lek/ Natur, teknikk og miljø 

Beskrivelse: Skolen ligger fint til i naturskjønne omgivelser som vi skal benytte oss av. Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til 

å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. Fysisk aktivitet fremmer elevenes 

konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Vi skal benytte nærmiljøet.  

Forming: 

 

                                                                                     
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Beskrivelse: Finmotorikk, sosial kompetanse. Elevene skal få oppleve kunst og kultur samt utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom 

læring i form og farge, komposisjon og beherske ulike teknikker.  

AKS-fotball: 

                                                                                
Målområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Beskrivelse: AKS-fotball skal være en inkluderingsarena der fotball er for alle. Fokuset skal være å ha det gøy med å spille fotball, normer og 

regler innenfor fotball i form av fair play. Hver økt skal ha fokus på forskjellige læringsmål slik som pasning, skudd og lek. 

 

Leksestund 

 

                                                                                   
Målområde: Lekser og fordypning. 

Beskrivelse: Aktivitetsskolen legger til rette for at barna skal få gjøre lekser i rolige omgivelser med personell fra Aktivitetsskolen tilstede. 

 
 
 
 


