
Her på Aktivitetsskolen Nordtvet får barna rom for 
utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter gjennom 
ballspill, språk, samspill og lek på kursene.  

Kursene blir holdt av de ansatte som har kompetanse 
innen et bredt spekter av aktiviteter. De aller fleste vil få 
prøve seg også i aktiviteter der de har lite eller ingen 
erfaring fra før, hvilket også er noe av poenget med 
tilbudet som gies. Aktivitetsskolen ønsker at kursene 
skal være en arena for å utforske nye interesser og 
fremtidige vennskap.

     Aktivitetsskolen 
                    Base Kjellern  
               Aktivitetsstasjoner 



    Dette tilbyr vi ved aktivitetsstasjoner
Lesegruppe (KreAks) 

De voksne velger ut nyere barnelitteratur til gruppene. Sammen med barna gleder vi oss til å lese. Leseopplevelsen begynner med at vi 
skaper forventning ved å se på framsiden og lese baksideteksten. Å møte boka allerede på omslaget kan være med på å vekke barnas 
interesse, og de får mulighet til å danne seg noen inntrykk før lesingen begynner. Hva tror dere denne boka handler om? Hvorfor tror 
dere det? Har dere vært med på noe sånt? Husker dere den gangen vi? 

Alle lesere har med seg erfaringer og kunnskaper når de møter en tekst, og disse er viktige for leseforståelsen. Vi skal la barna få bruke 
sine erfaringer og kunnskaper.  

Fysisk aktivitet 

Den fysiske aktiviteten kjennetegnes av hyppige vekslinger mellom type aktivitet og intensitet. Et sentralt kjennetegn ved barnas 
fysiske aktivitet, er dens sosiale preg. Det aller meste av den fysiske aktiviteten skjer i par eller i gruppe. Fysisk gym er fordelt mellom 
voksenstyrt aktivitet og aktivitet som er valgt og styrt av barna. Barna skal møte fysisk gym som gir bevegelsesglede og mestring ut fra 
egne forutsetninger.

Karaoke  

Karaoke målet er ikke at de skal bli så flinke til å synge. Det handler om å knytte bånd, om mestring, om å trene på språk og lære 
begreper, lære om følelser. Det er så mye som kan læres gjennom sang. Sang skaper en spesiell kontakt mellom voksen og barn. 
Musikken bringer generasjonene sammen og vekker lekelysten hos elevene.

MasterChef 

Her lærer vi matte, begreper, mat kulturer og utfordrer smaksløkene våre. Kokkegruppa er en utmerket arena som har stor 
dekningsgrad i læringstøttende aktiviteter. Eleven har fokus på matematikk, natur, miljø og norsk. Hvor kommer maten fra, hva er 
typiske for enkelte kulturer? Hvorfor bør vi kildesortere, og hva består søpla vår av egentlig? I kokkegruppa blir vi kjent med mange 
forskjellige ingredienser, matkulturer og vi har fokus på matematikk og begrepslæring. Vi prøver å lage spennende retter og ikke-
typiske måltider da vi ser at dette er med på å øke nysgjerrigheten hos barna. 

Barnas restaurant  

Vi har mange kokkespirer ved AKS. Ved barnas restaurant legger vi tilrette for at barna kan stå på et profesjonelt kjøkken og lære av 
inspirerende og flinke ansatte med kokke bakgrunn. Her lærer de kokketips - og triks. Kurset henger sammen MasterChef hvor barna 
samarbeider med de som tar dette kurset, og avsluttes ved at barna serverer maten selv.

Tegneserie (KreAks) 

Et annerledes tegneseriekurs hvor vi introduserer barna til å søke svar på  
disse spørsmålene, og med det nyansere elevenes oppfatning av hva en  
tegneserie er og kan være. Fra utrolige superhelter som redder dagen til  
hverdagseventyrene til en stor oransje katt – tegneserier setter fantasien i  
sving på en helt unik måte. Det er en populær kunstform som ikke bare  
underholder, men også er lærerik på grunn av måten den kan vise eller  
forklare komplekse historier og konsepter på med bilder og dialog.  
Tegneserie kurset henger sammen med lesestund, og høytlesning. 

Skriv inn en bildetekst.



Aktivitetsstasjoner tilbys følgende dager: 
Lesegruppe: mandag kl 15:00 
Mattelek: tirsdag kl 14:15 
Tegneserie: tirsdag kl 14:15 
Barnas restaurant: kl 14:00 
Fysisk gym: mandag og torsdag kl 15:00 
Hobby: mandag og onsdag kl 14:30 
Karaoke: fredager kl 14:30 
MasterChef: onsdager kl 13:30-16.00 

Ammerud basket - torsdager kl 14:30-15:30 
Svømming - torsdager kl 15:00-17:00 (det er satt opp 2 grupper, hver gruppe har 1 time) 

Kunst og håndverk 

Gjennom kunst og håndverk er det en fin måte for barnet å tilegne seg nye ferdigheter, kanskje få nye venner og ha det gøy. 
Vi finner frem det vi har og tenker gjenbruk, det er mye læring i bærekraftig tenkning. Målet er at barnet selv skal være mest 
mulig delaktig i skaperprosessene, føle at de eier det de lager, og oppmuntre til selvstendig tenkning. Konsentrasjon og 
nøyaktighet en utfordring for barn i skolealder. En hobby som perle og pixler kan få barna til å gå inn i sin egen lille boble, 
slappe av og roe seg ned og ikke tenke på annet. Samtidig som de kan utfolde sin kreativitet.  

  

Mattelek  

Barna skal bruke den vitenskapelige metoden til å finne svar på problemstillinger. Her lærer de at det finnes flere typer 
firkanter - kvadrater, rektangler og parallellogrammer. Deretter skal barna diskutere det de finner før de konkluderer. Her er 
det matte i alle varianter, fra form, farge og størrelse til kryssord, hvordan man kan trene med tall i hverdagen. De jobber 
praktisk, kan stille spørsmål og får litt mer «kjøtt på beinet». Kombinasjonen av læring og lek viser at realfag er gøy.  

Aks samarbeid med aktører utenfra (påmeldte aktiviteter): 

Basketball    

Svømming 


