
Månedsplan for Megabasen 
 

                 

 

Beskjeder skal sendes til basetelefonen 95925119 før kl. 12.00  

Fint om alle elevene har med innesko/gymsko som de kan bruke i gymsalen. Lys såle på skoene. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgenåpning før skolen 
07.30 - 08.30 

 

Morgenåpning før skolen  07.30 
- 08.30 

Morgenåpning før skolen  07.30 
- 08.30 

Morgenåpning før skolen  07.30 
- 08.30 

Morgenåpning før skolen  07.30 
- 08.30 

 
AKS starter kl. 13.45 

 
Just Dance/Alias 

 

 
AKS starter kl. 13.45 

 
Just Dance/Alias  

 
AKS starter kl. 13.45 

 
Just Dance/Alias 

 
AKS starter kl. 13.45 

 
Just Dance/Alias 

 
AKS starter kl. 13.45 

 
Just Dance/Alias 

Matservering 
Kl.13.45  

 
Utetid kl.14.00 -14.30 

Matservering 
Kl.13.45 

 
Utetid kl.14.00 – 14.30 

Matservering 
Kl.13.45   

 
Utetid kl.14.00 - 14.30 

 
 

Matservering 
Kl.14.00 

 
Utetid kl.14.30 - 15.00 

Matservering 
Kl.14.00  

 
Utetid kl.14.30 - 15.30 

 Gym 

 Leksetid 
 

 Juleverksted 

 Konstruksjon 

 Sjakk 

 Brettspill 
 

 Gym 

 Matlaging 
 

 JuleKahoot 

 Juletegning 

 Matlaging  

 Kahoot 

 Julelgym  

 Dans 
 
 

Ryddetid 
Kl.16.15  

 
AKS Stenger 16.30 

Ryddetid 
Kl.16.15  

 
AKS Stenger 16.30 

 
 

Ryddetid 
Kl.16.15 

 
AKS Stenger 16.30 

Ryddetid 
Kl.16.15 

 
AKS Stenger 16.30 

Ryddetid 
Kl.16.15  

 
AKS Stenger 16.30 



Månedsplan for Megabasen 
 

Aktiviteter og Mål 
 

Alle 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.  

 

Fysisk Aktivitet 

 
 Just Dance 

 Gym 

 Fotballgym 
 
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. 

Kunst, kultur og kreativitet 

 
 Forming 

 
 

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. 
 
Får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og gis 
muligheter til å snakke om og reflekterer over 
opplevelsen. 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
 

 Utetid  

 Matlaging  
 

Mål med aktivitetene er at elevene: 
 
Utforske å få kjennskap til nærmiljøet. 

 

Oppleve, beskriver og har samtaler om naturen 
gjennom alle årstider. 
 
Gis mulighet for undring, refleksjon og 
utforskning av ulike fenomener innen natur og 
miljø og lærer å ta klimabevisste valg.  
 

Mat og helse 
 

 Matservering 

 Matlaging 
 

 
Mål med aktivitetene er at elevene: 

 
Opplever hyggelige måltider, der det å sitte i ro, 
dele mat og ta hensyn til hverandre ved bordet, 
bidrar til at alle har det bra når man spiser 
sammen. 
 
Får trening i å regne, lese og skrive gjennom 
aktiviteter med å planlegge, tilrettelegge og 
gjennomføre måltider.   

  

Språk- lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter 

 
 Leksehjelp 

 Matlaging 
 
Mål med aktiviteten er at elevene: 
 
Opplever at medarbeiderne er språklige 
modeller. 
 
Utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter 
gjennom spontane og planlagte aktiviteter. 
 

Regning og matematikk 
 

 

 Konstruksjonslek 

 Matlaging 
 

Mål for aktiviteten er at elevene: 
 
Leke og eksperimentere med tall, mengde, 
form og størrelse. 

 
Elevene lærer seg å addere, multiplisere og 
dividere oppskrifter.  

Digitale ferdigheter 
 
 

 Kahoot 
 
 
Mål med aktiviteten er at elevene: 
 
Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi som f.eks. koding, 
animasjon, elevavis og ulike spill. 
 
Vi øver på ulike fag og tema som elevene 
har hatt på skolen. 


