
Periodeplan for Minibasen januar - mars 2022 
                   Fokusområde: Natur, miljø og                     

                  Bærekraftig utvikling    
   

 
       

Beskjeder skal sendes til basetelefonen 46813231 før kl. 12.00                                                    Noen av aktivitetene skjer samtidig som utetiden. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgenåpning før skolen 
Kl.07.30 - 08.30 

Bare for de med heltidsplass 

Morgenåpning før skolen  
Kl.07.30 - 08.30 

Bare for de med heltidsplass 

Morgenåpning førskolen  
Kl.07.30 - 08.30 

Bare for de med heltidsplass 

Morgenåpning før skolen  
Kl.07.30 - 08.30 

Bare for de med heltidsplass 

Morgenåpning før skolen 
Kl.07.30 - 08.30 

Bare for de med heltidsplass 

AKS starter kl. 13.15 AKS starter 13.15 
 

AKS starter kl. 13.30 
 

AKS starter 13.15 
 

AKS starter kl.13.00 
 

Spisetid  
kl. 13.15-1345 
 

Spisetid  
kl. 13.15-1345 

 

Spisetid  
kl.13.30-14.00  

 

Spisetid  
kl. 13.15-1345 

 

Spisetid  
kl.13.00-13.30 

 

Utetid/utelek 1B+1C 1345-1445 
…………………………………………………… 
1A+1D 1400-1530: Forming  
1A+1D 1400-1530: Konstruksjon, 
Spill, lesing på AKS-rom  
 
1B & 1C 1400-1445: Utelek + kahoot 

 

Utetid/dans 1C+1D 1345-1445 
……………………………………………… 
1A+1B 1400-1500: Gym 
1C+1D 1345-1430: Dans + utelek 

 

 

 
 

  

Utetid 1B+1C 1400-1445 
………………………………………………… 

1B+1C 1400-1445: Aktiviteter ute + 
Tegning inne 1445-1530 
1A+1D 1400-1445: Kahoot inne 
Leksetid: Onsdager i innetiden 
 
  

Utetid/dans 1A +1B 1345-1430 
…………………………………………….. 
1C+1D 1400-1500: Gym 
1A+1B 1345-1430: Dans + utelek 
 
 
 
 

Utetid 1A +1D 1345-1430 
…………………………………………… 

1B+1C 1345-1445: Forming + 
Konstruksjon, Spill, lesing på 
gruppe-rom 
 
1A+1D 1345-1445: Aktiviteter ute 
+ Tegning inne 1445-1530 
 
 

Ryddetid Kl.16.10  
AKS Stenger Kl.16.30 

Ryddetid Kl.16.10 
AKS Stenger Kl.16.30 

Ryddetid Kl.16.10  
AKS Stenger Kl.16.30 

Ryddetid Kl.16.10 
AKS Stenger Kl.16.30 

Ryddetid Kl.16.10 
AKS Stenger Kl.16.30 

Det serves varmmat 
på AKS hver dag. 
Menyen ligger på 
hjemmesiden vår. 

 

 

  

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tema: Vinter 



Periodeplan for Minibasen januar - mars 2022 
Aktiviteter og Mål    

Aktiviteter på AKS er læringsstøttene aktiviteter (forkortet til LSA). En læringsstøttene aktivitet kjennetegnes ved å støtte opp under skolen læringsarbeid. Aktiviteten er godt planlagt og 
har tydelige målsetninger og skal bidra til elevens motivasjon og mestring.  
Overordnet mål for perioden: 

❖ Utforske å få kjennskap til nærmiljøet. 

❖ Lære å orientere og bevege seg trygt. 

❖ Oppleve, beskriver og har samtaler om naturen gjennom alle årstider. 

❖ Gis mulighet for undring, refleksjon og utforsking av ulike fenomener innen natur og miljø og lære å ta klimabeviste valg. 

❖ Delta i lek og aktiviteter som gir dem trening i å uttrykke følelser og meninger 

Gjennom aktivitetene våre jobber vi blant annet med disse konkrete målene: 

Fysisk Aktivitet 
• Gym 

• Just dans 

• Fotball (ikke på gressbanen i gult nivå) 

• Diverse uteleker som rødt lys, gjemsel osv. 

• Lage snømann og snøhule 

• Sisten / «har'n» 
 
Mål med aktivitetene er at elevene: 
 
Møter flere ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uken. 
 
Får daglig tilbud om fysisk utfordringer tilpasset sitt 
nivå. 
Trene sosial kompetanse gjennom felles  
aktiviteter og lagspill. 
Barna utvikler positive relasjoner gjennom vennskap 
og fellesskap 

Kunst, kultur og kreativitet 

 
• Forming (juleverksted i desember) 

• Dans 

• Tegning 

• Maling 
 

Mål med aktivitetene er at elevene: 
 
Får ukentlig erfaring med ulike kunst- og 
kulturuttrykk. 
 
Skape kunst og kulturuttrykk på egenhånd, i 
samarbeid med andre elever og med 
medarbeiderne. Gjennom dansen får barna 
mulighet til å skape fellesskapsfølelse, 
opplevelse av mestring og styrke kroppen 
gjennom bevegelser. 
Øve finmotorikken og å ta med selvlagede 
produkter hjem. 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
 

• Utetid og utelek 

• Korte turer i nærmiljøet 

• Utforskeren 

• Sortering av avfall 

• Lære å orientere og bevege seg trygt 

 
Mål med aktivitetene er at elevene: 
 
Delta i lek og aktiviteter som gir trening i å uttrykke 
følelser og meninger 
Utforske å få kjennskap til nærmiljøet. 

 

Få mulighet til undring, refleksjon og utforskning av 
ulike fenomener innen natur og miljø 
 

Oppleve, beskrive og ha samtaler om naturen gjennom 
alle årstider særlig vinteren da det blir kaldt over alt. 

Mat og helse 
 

• Matservering 

• Håndvask 

• Rydde og sortere 

• Antibac 

• Sortering av avfall 

 
Mål med aktivitetene er at elevene: 

 
Opplever hyggelige måltider, der det å sitte i ro, 
bidrar til at alle har det bra når man spiser 
sammen. 
God hygiene: Vaske hender før maten og bruke 
antibac hvis man ikke kan vaske 
 
Rydde og sortere bestikk og utstyr 
Sortere avfall i klasserommet 
Lære om tålmodighet ved å stå i matkø 

 

Språk- lesing, skriving og muntlige ferdigheter 
• Lesestund og lydbok i spisetiden 

• Fortelle vitser 

• Leksetid 
Mål med aktiviteten er at elevene: 
Får lese og blir lest for. Med lesing på skjerm blir alle i klassen engasjert og flere 
sanser blir brukt.  
Elevene øver seg i å lese og følge med på tekster.  
 
Utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter gjennom spontane og planlagte 
aktiviteter. 
Bruke digitale verktøy i arbeid med språk og begreper 

Regning og matematikk 
• Konstruksjon 

• Kahoot 
Mål for aktiviteten er at elevene: 
 
Leker og eksperimenterer med tall, mengde, form og 
størrelse.  
 
Lese og forstå spørsmål i samarbeid med voksne.  
 
Bruke Kahoot som en læringsverktøy innenfor alle 
fagene.  

Digitale ferdigheter 

• Kahoot 

• Lydbok 
Mål med aktiviteten er at elevene: 
 
Bruke digitale verktøy i arbeid med språk og begreper 
Utforsker og eksperimenterer med læringsteknologi som f.eks. 
animasjon, lydbok og ulike spill. 
 
Gjennom kahoot øver barna på ulike fag og tema som elevene har hatt 
på skolen. 


