
 

 

Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Kurs Garnhobby 

 

 

 

 

Basen 

Fjærdis 

 

 

 

AKS-

kjøkkenet 

Forskerkurs 

 

 

 

 

Naturfagrommet 

Forskerkurs 

 

 

 

 

Naturfagrommet 

Kokkekurs 

 

 

 

 

AKS-kjøkkenet 

Drama  

Show 

 

 

 

På Ekvator 

Ekvatortid 

 

 

 

Ekvator/ 

sanserommet 

Garnhobby 

 

 

 

 

Basen 

Sløyd 

 

 

 

 

Sløydrommet 

Ballaktivitet 

 

 

 

Lillegymsalen 

/kunstgress 

Garnhobby 

 

 

 

 

Basen 

Kokkekurs 

 

 

 

 

AKS-kjøkkenet 

Fotballkurs 

 

 

 

Lille gymsalen 

/kunstgres 

Formål Barna skal 

lære om garn, 

farger og 

teknikker. De 

lærer å legge 

opp masker og 

strikke. De får 

prøve seg på 

blant annet 

hekling, veving 

og brodering. 

Barn på 

venteliste får 

plass så snart 

deltakere blir 

ferdige med 

sitt produkt 

Vi skal 

sammen 

med barna 

skape 

morsomme 

minner og 

opplevelser, 

og jobbe 

for å bygge 

varig 

vennskap 

dette siste 

året de er 

på AKS. 

Fjærdis-

plan kommer 

hver måned 

med info om 

hva vi skal 

bruke 

timene til. 

Her skal barna 

teste ut 

reaksjoner og 

effekter av 

forskjellige 

råvarer og baser. 

Mengdeforhold, 

fokus, turtaking 

og nysgjerrighet 

er viktige 

faktorer for å få 

et spennende 

resultat. 

Her skal barna 

teste ut 

reaksjoner og 

effekter av 

forskjellige 

råvarer og baser. 

Mengdeforhold, 

fokus, turtaking 

og nysgjerrighet 

er viktige 

faktorer for å få 

et spennende 

resultat. 

Her skal barna 

lære om 

kjøkkenredskap, 

råvarer og 

hygiene. De skal 

lære om 

hvordan 

behandle mat og 

gjennom 

samarbeid lage 

sunne og gode 

retter. 

 Lesing og 

regning er i 

fokus her.  

 

Her vil barna 

lære å sette 

sammen en 

forestilling. De 

lærer teknikk, 

dans, rytme, 

koreografi, regi 

og fremføring 

gjennom 

samarbeid.  

Dette styrker 

selvbilde, 

fellesskap, 

motorikk og gir 

mestringsfølelse 

En liten gruppe 

barn får prøvd 

seg på 

forskjellige 

sanseleker. Vi 

kjenner på lyd, 

lys, luft, 

konsistens, 

forskjellige 

materialer, 

hukommelse, 

smak, 

motorikk og 

annet som er 

spennende å 

finne ut av. 

Skaper 

samhørighet 

med gruppa, 

lærer av 

hverandre og 

bygger 

vennskap 

Barna skal lære 

om garn, farger 

og teknikker. 

De lærer å 

legge opp 

masker og 

strikke. De får 

prøve seg på 

blant annet 

hekling, veving 

og brodering. 

Barn på 

venteliste får 

plass så snart 

deltakere blir 

ferdige med 

sitt produkt 

Her vil barna få 

kjennskap til 

verktøy og 

trebehandling. 

De skal lære å 

skape et 

produkt av en 

trebit. 

Når produktet 

er ferdig 

fristilles plass 

til nestemann 

på ventelista. 

Barna blir kjent 

med forskjellig 

ballaktivitet og 

den enkelte 

idrettens regler 

og spill. Vi 

jobber med 

kondis, balanse, 

presisjon, 

samarbeid, 

lagånd og 

turtaking.  

På 

godværsdager 

er vi på 

kunstgressbanen 

Barna skal lære å 

legge opp masker 

og strikke. De 

lærer om garn, 

farger og 

teknikker. De får 

prøve seg på 

hekling, veving og 

brodering. 

Barn på venteliste 

får plass så snart 

deltakere blir 

ferdige med sitt 

produkt 

Her skal barna lære 

om kjøkkenredskap, 

råvarer og hygiene. 

De skal lære om 

hvordan behandle 

mat og gjennom 

samarbeid lage 

sunne og gode 

retter. 

 Lesing og regning er 

i fokus her.  

 

Barna blir kjent 

med fotballens, 

regler og spill. 

Jobber med kondis, 

balanse, presisjon, 

samarbeid, lagånd 

og turtaking.  

På godværsdager er 

vi på 

kunstgressbanen 

Ta 
med 
utstyr 

    Barna må ha 

med eget 

forkle, og 

hårstrikk hvis 

det har langt 

hår  

 

    Barna må ha 

med 

hallsko/innegym-

sko. 

 Barna må ha med 

eget forkle, og 

hårstrikk hvis det 

har langt hår  

 

Barna må ha med 

hallsko/innegym-

sko. 

Ansvar Tayyba og 

Semra 
Shahida og 

Jean, Elin/ 

 

Helen Caroline Shahida og 

Naheed 
Jean Tayyba, 

Susann, Semra 

og Elahe 

Naheed Islam Anette + 

Caroline 
Shahida Tayyba og Semra Anette, Islam og 

Marius 

For 1 og 2 trinn 

Kl 15-16 

Max 10 barn pr 

gruppe. 

Oppstart uke 

38 

4 trinn kl 

14:30-

15:30/16 

Oppstart 

uke 38 

3 trinn 

Kl 15-16 

Max 12 barn pr 

gruppe.  

6 ukers kurs 

Oppstart uke 38 

1+2 trinn 

Kl 15-16 

Max 12 barn pr 

gruppe.  

6 ukers kurs 

Oppstart uke 37 

3+4 trinn kl 

14:30-16. 

Max 15 barn pr 

gruppe. 

4 kursdager pr. 

gruppe. 

Oppstart uke 

37 

Alle  

kl 15-16  

Max 12 barn pr 

gruppe 

Oppstart uke 37 

Kl 14-16 ca 6-8 

barn. 

Oppstart uke 

34 

3 trinn 

Kl 15-16 

Max 10 barn pr 

gruppe. 

Oppstart uke 

37 

3+4 trinn 

Kl 15-16 

Max 9 barn pr 

gruppe 

Oppstart uke 

37 

1+2 trinn 

kl 15-16 

Max 16 barn pr 

gruppe. 

Oppstart uke 37 

4 trinn 

Kl 15-16 

Max 10 barn pr 

gruppe. 

Oppstart uke 37 

1+2 trinn kl 14:30-

16. 

Max 12 barn pr 

gruppe. 

4 kursdager pr. 

gruppe. 

Oppstart uke 37 

1+4 trinn kl 15-16 

Max 20 barn pr 

gruppe. 

 Oppstart uke 37 

 

 


