
 

 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

 
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å 
utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

 
Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
• AKS tilrettelegger for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter 
• AKS presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og 
foresatte 

Aktivitet Mål og stikkord Målgruppe Når Ansvar 

Frie aktiviteter 
(hver dag) 

AKS legger til rette for 
aktiviteter som 
tegning, klipp og lim, 
perling og lignende så 
barna får trent opp 
kreativiteten og 
finmotorikk. 

Alle Hver 
dag 

Alle ansatte 

Organisert forming 
Tegne og 
maleteknikker 

Lære seg å følge en 
oppskrift/instruksjon.  
 
Lære nye formings-
teknikker gjennom 
hele undervisnings 
året. Vannmaling på 
forskjellig vis, 
kullstifter 
 

Alle 
 
 
 

1, 2 
ganger i 
uken 
 
 
 
 
 
 

Eva, Rebekka, 
Kine, Kristin, 
Avin, Lise, Lene 
 
 

Dans og bevegelse Disco 2. trinn 
 
3. trinn 

Våren Janne, Christine 
 

Mime/eventyrstund 
med musikk 
 
 

Barna får høre gamle 
tradisjonelle regler, 
rim og sang.  

3. trinn 
 
 
 

Vår  
 

Janne 

Origami Vi bretter morsomme 
figurer av papp/papir. 
Motorisk trening 

1.-4.trinn  
 
 

Vår 
 

Eva, Lise, Kristin, 
Avin, Kine 
 

Magisk & Mytisk Vekke interesse for 
sagn og historier om 
de greske guder og 
norrøn mytologi 

1.-4.trinn Hele 
våren 

Amund 
 
 
 

Smykkeverksted Vi lærer ulike 
teknikker og følger 
mønstre 

2.-4.trinn Januar, 
Februar 

Eva, Rebekka, 
Lise 



 

Vennskapsbånd Grunnteknikker i 

fletting 

2. trinn Våren Rebekka 

Påskeverksted Tradisjonell og design 

påskepynt som 

utvikler barnas 

kreative sider. 

1.-4.trinn 
 

Uke: 
13-15 

Alle ansatte 

Lage is lykter Fryse vann til is i 

forskjellige former og 

farger 

1.-2. trinn Januar Kine, Eva 

Drømmefanger Vi bruker tråd, perler 

og fjær og setter 

sammen etter 

oppskrift 

2. trinn Mars Eva, Rebekka 
 

Kjøleskap magnet Vi maler og pynter tre 

knapper og perler 

figurer  

2. trinn Mars Eva, Rebekka 

Fugleskremsel 

 

Vi lager fugleskremsel 

som settes i 

skolehagen 

1.-3. trinn Mai Kine, Eva, Stefan 

Papirforming Vi lager kort og 

klipper og limer i 

kartong og papir 

1.-4. trinn 1-2 
ganger 
pr. 
måned 

Kine, Kristin, 
Avin, Eva, 
Rebekka, Lise, 
Ellen, Kjersti 

Teatersminke Barna lære å sminke 

ulike masker etter 

instruksjon 

4.trinn Februar 
og juni 

Lise 

Syklubb og 
 T-skjortedesign 

Enkel broderi og 

håndsøm. Dekor av 

egen T-skjorte 

4.trinn Mars og 
juni 

Lise 

Dioramaboks Vi snekrer en eske 

som innredes med 

forskjellige 

materialer. 

3-4. trinn April-
mai 

Lene, Sigurd, 
Adrian 

Sløyd, tråd og 
spikerbilder 

Vi lager bilde med 

forskjellige 

materialer. 

1.trinn April-
mai 

Kine 

Kafe bod Vi lager vår egen salgs 

bod 

3.trinn Mars – 
April 

Lene, Natasha, 
Einar 

 


