
KURSPLAN FOR HØSTEN 2016 
 

KURS 1-4.klasse 

MANDAG 14:45-16:00 DØBALL MED MATHIAS! Hver mandag. IKKE PÅMELDING 

Spill med døballkongen Mathias! Alle barna på AKS er velkommen til å være med på 

døball hver mandag!  

FREDAG 14:45-16:00 Champions Leauge. Hver fredag. Vi setter sammen lag på tvers av 

trinn, og spiller med samme lag gjennom tre uker. PÅMELDING 

 

KURS 1. Klasse 

 
MANDAG 14:45-15:45 Teater med Stine og Christina Påmelding er bindende. 
  

Vil du bli med å spille teater? Vi trenger ivrige skuespillere til å spille i 
juleforestillingen vår som vi skal fremføre på slutten av året. I løpet av kurset skal vi 
lære morsomme teaterleker, lære å gå inn i 'karakterer' og det blir bare GØY!! 

   
 
TIRSDAG 14:45-15:45 SYKURS med Antoniet PÅMELDING 

Har du lyst til å lære å sy? Holde nål og tråd? Kom og bli med meg! Lager figurer og alt 
som kan formes med nål, tråd og tøy. Målet med kurset er å bli kjent med sy ting, 
lære forskjellige syteknikker og tørre å sette i gang med egne prosjekter på slutten av 
kurset.  

 
 
ONSDAG 14:45-15:45 Kunst og Håndverk med Antoniet og Christina Påmelding er bindende 
ut måneden   

Spennenede verksted for deg som er kreativ, nysgjerrig og vil lære noe nytt! Denne 
måneden blir det 'PERLEVEVING'. Er du interessert, meld deg på kurset!  

 
 
TORSDAG 14:45-15:45 HIP HOP med Karla PÅMELDING 

 
Liker du musikk, dans og å ha det morsomt? Kanskje dette er for deg? Kom og være 
med på Hip Hop! I løpet av kurset lærer du morsomme og kule bevegelser og danser 
som en stjerne.  



KURS 2-4.klasse 

 

MANDAG 14:20-15:00 (2.klasse) og 15:05-15:50 (3-4.klasse) KODEKLUBB med Geir. 4 

ganger, rullerende grupper. PÅMELDING 

Klubben for alle som synes det er kult med data! Her lærer barna grunnleggende 

prinsipper innenfor programmering av data. Bli med! 

 

TIRSDAG 14:45 – 15:45. TING FLYR med Calu. 3 ganger, rullerende grupper. PÅMELDING 

Lag kule flyvende saker både med og uten motor. På «Ting flyr»-klubben finnes det 

både papirfly, fallskjermer, drager, aerodynamikk og kreativitet! 

 

ONSDAG 14:00-14:45(2.klasse) og 14:45-15:30 (3-4. klasse) FORSKERKLUBB med Gaute 4 

ganger PÅMELDING 

Går du med en liten forskerspire i magen? Synes du det er kult med eksperimenter? 

Liker du å finne ut av hvordan verden virker? Vi eksperimenterer med kjemi, fysikk og 

elektrisitet. 

 

KURS 3-4.klasse 

TIRSDAG 14:45 – 15:45. FOTOKLUBB med Renato. 4 ganger rullerende grupper, PÅMELDING 

Man lærer å finne flotte motiver enten det er hjemme, i naturen eller på skolen.  

 

ONSDAG 14:30 – 15:30. Tegnekurs med Marie. 4 ganger rullerende grupper. PÅMELDING 

Et barns sinn er fylt med mye kreativitet og fantasifulle tanker og ideer. Målet med 

kurset er å lære hvordan bruke blyant og farger til å utrykke seg.  

Tegnekurset tar for seg de viktigste prinsippene og teknikkene innenfor tegning. Her 

får elevene bruke fantasien, samtidig som de lærer en tegners grunnleggende 

teknikk, triks og små hemmeligheter. 

 

TORSDAG 14:45 – 15:45. AVISKURS med Renato. Hele høsten. PÅMELDING 

 For alle små journalister og redaktører. Aviskurset driver gravende journalistisk om 

livet på Aktivitetsskolen slik at verden utenfor får et innblikk i hva som rører seg på 

AKS.  


