
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 Kroken  
               Aktivitetsstasjoner 



    Dette tilbyr vi ved aktivitetsstasjoner
Høytlesning  

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.  

Gymsal 

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. 
           

Brettspill 

Mange brettspill er laget slik at man må lage seg en plan som man tenker å gjennomføre for å komme til målet og vinne hele 
brettspillet. Ved denne aktivitetsstasjoner lærer barna om strategi, intuisjon, logikk, prestasjon under press, kunnskap, sosiale evner og 
mye mer. Ved å spille brettspill vil man lære seg det å intervenere med andre mennesker. Alle brettspill vil hjelpe til å øke de sosiale 
evnene. I tillegg lærer man seg hvordan det er å tape og hvordan det er å vinne. Å vinne og tape med samme sinn, er noe vi alle har 
hørt fra vi var små. 
                                   

 

Kahoot 

Spillet går ut på å svare på quizer, det gjelder å svare raskt og korrekt. Alle elevene i klassen deltar. Spørsmålene vises med projektor 
på tavlen, svaralternativene vises på PC, nettbrett eller stor skjerm. Det gjelder å trykke raskt på sin egen skjerm. 
Man kan hele tiden se hvem som leder, så konkurranseinstinktet våkner hos mange. Barna glemmer at de egentlig lærer. 
AKS kroken samarbeider med skolens lærere og undervisningsopplegg. Ved AKS lager personalet sine egne Kahoot-quizer som passer 
til hva elevene skal lære den uken.

Skriv inn en bildetekst.



Aktivitetsstasjoner tilbys følgende dager: 
Høytlesning: mandag kl 13:30 
Morro med tall: mandag, tirsdag, onsdag kl 14:00 
KreAks: mandag, tirsdag og torsdager kl 13:00 
Gymsal: mandag og torsdag kl 13:30 
Just dance: onsdag kl 13:30 
Kahoot: onsdager kl 13:30 
Fire aktiviteter: fredager kl 13:30 
Brettspill: tirsdager kl 14:00 

Innebandy: tirsdag kl 15:00-16:00 
Svømming: torsdag kl 15:00-16:00 (det er to grupper, hver gruppe har 1 time) 
Håndball: påmelding bestemte uker. 

Just dance 

Vi ønsker å komme elevene våre i møte ved å stimulere og inspirere de gjennom dans, fysisk utfoldelse og sosialt felleskap. 

  

Fotball  
AKS ønsker at så mange barn som mulig får  et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel 
gjennom både trening og kamp, samt deltagelse i sosiale og trygge omgivelser. 

    

Morro med tall 

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): 

Innebandy - tirsdager  

Svømming - torsdager 

Håndball


