
 

 

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

 
Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon 
og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt utøve en økt miljøbevissthet. 
 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 
• AKS har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen 
• AKS tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og naturfaglige ferdigheter 
• AKS følger opp kriteriene for skolens miljøsertifisering 
 

Aktivitet Mål og stikkord Målgruppe Når Ansvar 

Friluftsliv  Utvikle kunnskap om 
og respekt for 
naturens mangfold. 
Vekke barnas 
nysgjerrighet og 
bevisstgjøre 
prosesser i naturen.  
 
Bruke enkle 
hjelpemidler og 
redskap for opphold i 
naturen. 
 

Alle I skolens ferier 
er det 
planlagte 
turer i 
nærmiljøet og 
andre steder 

Baseledere 
 

Konstruksjon Bygge geometriske 
figurer med Jovo 
Kapla, byggestaver 
og Lego. 
 

Alle 
 

Daglig 
 
 
 
 

Alle 
 
 
 
 

Eksperimentklubb Enkle forsøk med 
fysikk og kjemi som 
barna kan utføre selv 
Vi lager: krystaller i 
glass, håndkrem og 
fuktighetskrem, 
hjemmelaget 
plastelina og slim. 

4.trinn En gang pr 
uke 

Adrian 

Miljøstasjon Hvordan og hvorfor 
kildesortere. Kretsløp 
i naturen og biologisk 
nedbrytning. 
 

Alle Hele året Alle ansatte 

Skileik Lære enkel skiteknikk 
og utvikle ferdigheter 
som fiskebein etc. 

1. -3. trinn Februar-Mars Einar, Sondre, 
Stefan, Marius 

 



 

 

Aktivitet Mål og stikkord Målgruppe Når Ansvar 

Frilufts klubb Vi bruker 
nærområde med 
skog for å utforske 
naturen og få viktig 
kunnskap og læring i 
ulike aktiviteter som 
båltenning, bruke 
spikkekniv og tau. 
 

2.-3. trinn En gang pr. 
uke 

Einar, Sondre, 
Amund, Yasir, 
Lene 

Skolehagen 
 
 
 
 
 
 

Fra frø til plante.  
Vi lager vår egen 
potetåker. Luker og 
steller i hagen.  
 
Vi følger utviklingen 
fra vår til høst 
 
Lage fugleskremsel 
 
Vi besøker 
Voksenenga parsell-
hage og følger 
utviklingen der. 

Alle Vår-høst Kine, Eva, Lise, 
Lene 

Hønsegården Vi lærer barna om 
dyrevelferd og barna 
deltar aktivt med det 
daglige stellet i 
hønsegården.  
Dvs. renhold i hønse-
huset, eggsanking, 
fôring og slippe 
hønsene ut og inn i 
hønsegården. 
 

Alle Hele året Kine, Eva, Lene, 
Avin, Lise 

Van til is Vi lager is lykter og 
varder. Vi 
introdusere to 
former av vann: 
flytende og hard. 

1.klasse Januar Kine, Avin, 
Kristin, Kjersti 
 
 
 

Kroppen vår Vi lager bilder av 
skjelettet 
 
 
 
 

1.klasse 
 
 
3.klasse 
 
 

Januar 
 
 
Februar 
 
 

Alle 
 
 
Lene, Einar, 
Sondre 
 



 

Vi ser på bilder av 
indre organer og 
snakker om 
fordøyelsessystem 
 
 
 
Hva kan vi bli syke av 

3.klasse 
 
 
 
 
 
 
4.klasse 

Januar 
 
 
 
 
 
 
Mars-april 
under 
måltider 

Lene 
 
 
 
 
 
 
Lise, Sigurd 

Så stor verden vår 
er 

Vi lager verdenskart 
med ekvator, 
meridian.  

2.klasse Januar Eva 

Hvor står solen 
opp 

Vi lærer 
himmelretninger 

2.klasse Februar Eva 

Bålpanne ved 
hønsehuset 

Vi lærer å tenne bål, 
regler ved utebål, vi 
hugger ved. 

Alle Hele vinteren Lene, Kine, Einar 

 


