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Beskjeder skal sendes til basetelefonen 46813231 før kl. 12.00  

 
 
 
 
 

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 kl.13.15 

 

 
AKS starter kl.13.15 

 

 
AKS starter kl.13.30 

 

 
AKS starter kl.13.00  

 

Spiser varm mat i klassen 
 Kl.13.15  

 

Spiser varm mat i klassen 
Kl.13.15 

Spiser varm mat i klassen 
Kl.13.15 

Spiser varm mat i klassen 
Kl.13.30 

Spiser varm mat i klassen 
Kl.13.00 

Utetid etter maten 
 
Fotball 1C+1D  
 
Forming 1A+1B 
 
Konstruksjon, Spill, lesing 1A+1B 

 

Utetid etter maten 
 
Gym 1A+1B 
 
Dans 1C+1D 
 
Kahoot 1A+1B 

 

Utetid etter maten 
 
Fotball 1A+1B 
 
Rødt lys, Stikkball, Gjemsel 

 
Kahoot 1C+1D 
 

Utetid etter maten 
 
Gym 1C+1D 
 
Dans 1A+1B 
 
Tegne 

Utetid etter maten 
 
Fotball   
 
Forming 1C+1D 
 
Konstruksjon, Spill, lesing 1C+1D 
 

Ryddetid  
Kl.16.10  

 
AKS Stenger Kl.16.30 

Ryddetid 
Kl.16.10  

 
AKS Stenger 16.30 

 

Ryddetid 
Kl.16.10 

 
AKS Stenger 16.30 

Ryddetid 
Kl.16.10 

 
AKS Stenger 16.30 

Ryddetid 
Kl.16.10  

 
AKS Stenger 16.30 
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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 

 
 Fotball 

 Gym 

 Dans 
 

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 felle  
aktiviteter og lagspill. 
 
Får brukt hele seg 

Kunst, kultur og kreativitet 

 
 Forming 

 Tegning 

 Dans 
 

Mål med aktivitetene er at elevene: 
 
Får jobbe med ulike materialer og verktøy 
Gis muligheter til å fordype seg i temaer, eks. 
tema høst 
 
Skape kunst og kulturuttrykk på egenhånd, i 
samarbeid med andre elever og med 
medarbeiderne. 
 
Få ta med selvlagede produkter hjem. 
 
Får brukt hele seg 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
 

 Utetid 

  Uteleker 
 

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

Oppleve, beskriver og har samtaler om naturen 
gjennom alle årstider. 
 
Utvikle positive relasjoner gjennom vennskap og 
felleskap 
 
Gis mulighet og veiledning til å sette seg inn i og 
vise hensyn til andres følelser 
 
Får erfaring med å håndtere uenigheter og 
konflikter 
 

Mat og helse 
 

 Matservering 

 Rydde før og etter maten 
 
 

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.  
 
Øve seg i å rydde og sortere bestikk og matavfall 
 
 
 

 

  Språk- lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter 

 
 Lese 

 Delta i samtaler 
 
Mål med aktiviteten er at elevene: 
 
Får lese og blir ukentlig lest for. 
 
Opplever at medarbeiderne er språklige 
modeller. 
 
Utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter 
gjennom spontane og planlagte aktiviteter. 

Regning og matematikk 
 
 

 Konstruksjon 

 Spill 
 
Mål for aktiviteten er at elevene: 
 
Leke og eksperimentere med tall, mengde, 
form og størrelse.  
 
Får utforske matematikk i praktiske og 
dagligdagse situasjoner i ulike aktiviteter 

 

Digitale ferdigheter 
 
 

 Digitale ferdigheter 

 Kahoot 
 

Mål med aktiviteten er at elevene: 
 
Bruke digitale verktøy i arbeid med alle fag 
særlig med språk og begreper 
 
Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi som f.eks. animasjon og 
ulike spill. 
 
Vi øver på ulike fag og tema særlig det som 
elevene har hatt på skolen. 

 


