
 

 

         

Halvårsplan vår 2021 

 
Læreplanenes overordnede del, verdier og prinsipper, skal gjelde i Aktivitetsskolen.  

Vi skal bidra til at elevene skal utvikle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetene skal planlegges i sammenheng med skolens 3 tverrfaglige temaer som igjen deles i 6 perioder 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Formål med Aktivitetsskolen Aktivitetsskolen skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av 

ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå 

og interesser, skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS skal være en læringsstøttende 

arena og bidra til å styrke barnas faglige utvikling. Det skal gis mulighet til leksetid. AKS skal omfatte både ute- og inneaktiviteter. 

Folkehelse og 

livsmestring 

Demokrati og 

medborgerskap 

 

Bærekraftig 

utvikling 

Kreativitet Utforskerlyst Refleksjon Kritisk tenkning  



 

 

         

 
 
Mange lærestøttende aktiviteter er uthevet med farge:  

Rød- i matematikk   Lilla – i naturfag   Rosa – i engelsk 
Blå - i norsk    Grønn – i samfunnsfag 

 
 

2. klasse  Natur, teknikk og 
miljø 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Fysisk aktivitet og lek Mat og helse  

Tema  
Kritisk tenkning 
og etisk 
bevissthet 

   
Kritisk tenkning og 

etisk bevissthet 

 Vi skal skape 
aktiviteter som gjør at 
eleven utvikler 
dømmekraft og kritisk 
tilnærming til 
informasjon rundt oss 

Januar 
 
 

Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, 
glass og mat til overs 
går til hønene eller i 
grønn pose. 
 
Konstruksjon: 
Vi bygger med kapla, 
lego, klinkekulebane 
og Jovo. 
 
 
 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim 
Fordypning arktiske 
dyr 
Tegne vinterbilde med 
dyr fra arktiske strøk 
med kritt. Snakke om 
truede arter som 
isbjørn. 
Brain-games: Kort, 
brettspill, sjakk etc. 
Perle snurrebasser i 
forskjellige størrelser, 
mønster og farger. 
Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Basketkurs. 
Gymaktiviteter i 
gymsalen. 
Lek og ballspill. 
Ekstern skikurs på 
Tryvann. 
Aking i skolegården. 
 

Matlagingskurs som 
går over tre uker. 
I stor grad bruker vi 
kortreist mat som 
norske grønnsaker, 
fisk og kjøtt 

 



 

 

         

Lek og drama: 
Kritisk tenking, 
improvisasjon og 
problemløsning.  
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek: Lesestund 
Redigeringskurs i film 
og video: 
Barna lager en enkel 
film/dokumentar, 
hvor de øver på 
komposisjon og 
sammensetning av 
klipp og scener og 
legger på lydspor 

Februar 
 
 

Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, 
glass og mat til overs 
går til hønene eller i 
grønn pose. 
 
Konstruksjon: 
Vi bygger med kapla, 
lego, klinkekulebane 
og Jovo. 
 
 
 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim. 
 
Prosjektuker: Vi 
fordyper oss i Brazil. 
Klipp og lim 
papegøyer. 
12. februar: Karneval  
 
Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 
Lek og drama: 
Kritisk tenking, 
omgivelser og 
respons. Høytlesing av 
fortelling. 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Gymaktiviteter i 
gymsalen. 
Lek og ballspill. 
Ekstern skikurs 
langrenn og slalom på 
Tryvann. 
Aking i skolegården. 
Tur i nærmiljøet i og 
tur til skøytebane i 
skolens vinterferie 

Matlagingskurs som 
går over tre uker. 
I stor grad bruker vi 
kortreist mat som 
norske grønnsaker, 
fisk og kjøtt  

 



 

 

         

 
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek: Lesestund 
 
Redigeringskurs i film 
og video: 
Barna lager en enkel 
film/dokumentar, 
hvor de øver på 
komposisjon og 
sammensetning av 
klipp og scener og 
legger på lydspor. 

 

 

  

2. klasse Natur, teknikk og 
bærekraftig 

utvikling 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Fysisk aktivitet og lek Mat og helse  

Tema  
Bærekraftig 
utvikling 

   
Respekt for naturen og 

miljøbevissthet 
 

 Vi skal skape aktiviteter 
som viser eleven at naturen 
er kilde til helse, læring, 
glede og nytte. Vi skal også 
ha aktiviteter som viser 
hvordan mennesker lett 
kan påvirke naturen og 
klima 

Mars 
 
  

Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, 
glass og mat til 
overs går til hønene 
eller i grønn pose. 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim, finmotorisk 
trening. 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Gymaktiviteter i gymsalen. 
Lek og ballspill. 
Ekstern skikurs på Tryvann. 

Matlagingskurs 
som går over tre 
uker. 
I stor grad bruker 
vi kortreist mat 

 



 

 

         

 
Konstruksjon: 
Vi bygger med 
kapla, lego, 
klinkekulebane og 
Jovo. 
 
 
 

Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 
Påskeverksted. 
Lek og drama:  
Økologisk bevissthet, 
ansvar, nytenkning og 
høytlesing. 
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek 
Redigeringskurs i film 
og video: 
Barna lager en enkel 
film, hvor de øver på 
komposisjon og 
sammensetning av 
klipp og scener og 
legger på lydspor 
Bibliotek: Lesestund 

Bålturer i nærområdet som norske 
grønnsaker, fisk og 
kjøtt 

April Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, 
glass og mat til 
overs går til hønene 
eller i grønn pose. 
 
Konstruksjon: 
Vi bygger med 
kapla, lego, 
klinkekulebane og 
Jovo. 
 
Skolehagen 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim, finmotorisk 
trening. 
Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 
 
Lek og drama:  
Miljø og omgivelser. 
Høytlesing. 
Improvisasjon, dyr og 
natur. 
Redigeringskurs i film 
og video: 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Gymaktiviteter i gymsalen. 
Lek og ballspill. 
Bålturer i nærområdet. 
Innebandykurs  
Fotball på kunstgress 
 

Matlagingskurs 
som går over tre 
uker. 
I stor grad bruker 
vi kortreist mat 
som norske 
grønnsaker, fisk og 
kjøtt 

 
 
 
 



 

 

         

Forberedelse av 
skolehagen. 
Spavende jorden og 
fylle på torv og 
sand. Flytte 
løpstikken til annet 
sted.  

Barna lager en enkel 
film/dokumentar, hvor 
de øver på 
komposisjon og 
sammensetning av 
klipp og scener og 
legger på lydspor. 
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek: Lesestund 

 

 

2. klasse Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og 
kreativitet 

Fysisk aktivitet og lek Mat og helse  

Tema  
Skaperglede, 
utforskertrang 
og 
engasjement 

   
Skaperglede, 

utforskertrang og 
engasjement 

 Vi skal legge til rette for 
kulturelle opplevelser. 
Vi skal skape aktiviteter 
som fremmer nytenkning 
og kreativitet 

Mai Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, glass 
og mat til overs går til 
hønene eller i grønn pose. 
 
Konstruksjon: 
Vi bygger med kapla, lego, 
klinkekulebane og Jovo. 
 
Skolehagen. Planting av 
forskjellige beter. 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim, finmotorisk 
trening. 
Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 
Lek og drama:  
Oppfinnsomhet, 
dramaøvelser, 
høytlesing. 
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek: Lesestund 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Gymaktiviteter i 
gymsalen. 
Lek og ballspill. 
Bålturer i nærområdet 
Dødball 
Stikkball 
 

Matlagingskurs 
som går over tre 
uker. 
I stor grad bruker 
vi kortreist mat 
som norske 
grønnsaker, fisk og 
kjøtt 

 



 

 

         

Polkabeter, gulbeter og 
rødbeter i kassene.  
I enga setter vi poteter. 
 

Redigeringskurs i film 
og video: 
Barna lager en enkel 
film/dokumentar, 
hvor de øver på 
komposisjon og 
sammensetning av 
klipp og scener og 
legger på lydspor. 
 

Juni Miljøstasjon: 
Resirkulasjon papir, glass 
og mat til overs går til 
hønene eller i grønn pose. 
 
Konstruksjon: 
Vi bygger med kapla, lego, 
klinkekulebane og Jovo. 
 
Skolehagen. Vanne og 
stelle 
 

Frie aktiviteter: 
Tegne, male, klipp og 
lim, finmotorisk 
trening. 
Hangman, vitser og 
gåter ved måltidene. 
 
Lek og drama:  
Improvisasjon, 
respons, 
dramaøvelser. 
Data: Creaza, Quiz,  
Bibliotek: Lesestund 

Gymaktiviteter i 
idrettshallen. 
Gymaktiviteter i 
gymsalen. 
Lek og ballspill. 
 
 

  

 


