
 



 

Fotballskolen, Akroakademiet og Sjakklubben  

Berg AKS uke 18 - 24, 2018 

 

I uke 18 – 24 har vi en ny spennende og morsom kursperiode på Berg AKS. Alle barna får tilbud om å delta 

på Berg Fotballskole, Akroakademiet og/eller Berg Sjakklubb! 

 

Alle kursene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanen for skolen og Berg skoles 

sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med 

elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.  

 

Alle barna får plass på kursene de velger. De kan velge ett eller flere kurs i denne kursperioden. Resten av 

tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte aktiviteter og en dag i uken samles barna til fellesmat.  

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.  

 

Påmelding 

Les igjennom kurskatalogen sammen med barna, og de som vil gå på kurs kan så velge hvilke(t) kurs de vil 

delta på.  

Barna meldes på kurs ved å fylle ut påmeldingsskjema som dere finner på hjemmesiden vår. 

Påmeldingsfristen for kurs er fredag 13. april. 

 

NB! Send også inn skjemaet om barnet ikke ønsker å gå på kurs. 

 

 

 



Berg Fotballskole 

Grønn base 

Tirsdag kl. 14:00 - 15:30 

Blå base  

Fotballskolen for jenter – Onsdag kl. 15:00 – 16:30 

Fotballskolen for gutter – Fredag kl. 14:30 – 16:00 

Rød base og Klubben  

Fotballskolen for gutter - Mandag kl. 15:00 - 16:30 

Fotballskolen for jenter - Onsdag kl. 15:00 - 16:30 

 

På fotballskolen håper vi å samle alle som har lyst til å spille fotball sammen og lære enda mer om det. Å gå 

på fotballskolen handler ikke bare om å utvikle fotballferdigheter, men også om å utvikle menneskelige 

egenskaper. Vi fokuserer på hvordan være et godt forbilde, gjøre oppgaver til det beste for laget og det å 

være en god lagspiller. 

Alle som går på AKS kan melde seg på Berg Fotballskole og alle får plass! 

 

Akroakademiet  

Grønn base  

Torsdager 14:30 - 15:30 

Blå base  

Mandag kl. 15:00 – 16:00 

Rød base og Klubben 

Tirsdager kl. 15:00 - 16:30  

  

På Akroakademiet skal vi være mye i bevegelse og prøve ut nye spennende ting å gjøre. Vi skal turne, skate 

og finne flyt når vi beveger oss over, under og rundt det som kommer på vår vei ute; det kalles Parkour og 

Freerunning. Vi deler opp i grupper/aktiviteter slik at alle skal ha det gøy og oppleve mestring.   

 

Alle som går på AKS kan melde seg på Akroakademiet og alle får plass! 

 



Berg Sjakklubb 

Grønn base 

Fredag 14:30 – 15:30 

Blå base 

Fredag 13:30 – 14:30 

Rød og Klubben 

Fredag 15:30 – 16:30 

  

Vi er i gang med å danne Berg Sjakklubb! Berg AKS og engasjerte foreldre starter våren 2018 Berg skole 

sjakklubb for 1-4.trinn.  

 

Du trenger ikke kunne sjakk fra før for å bli med! Sjakklubben er åpent både for alle. Sjakklubben har som 

mål å være både gøy og utviklende for deg. På sjakklubben vil vi trene sammen, lære mer om sjakk-strategi, 

lære et helt nytt "sjakk-språk", løse spennende sjakk-quizer sammen og spille mini-turneringer. Sjakklubben 

passer perfekt for deg som liker å spille, samarbeide med andre, og lære ved hjelp av spill og aktivitet. Som 

medlem av skolesjakken.no kan sjakklubben tilby helt nytt sjakkutstyr, motiverte sjakklærere og inspirerende 

gjester fra Norges sjakkverden. 

 

Alle som går på AKS kan melde bli med i Berg Sjakklubb og alle får plass! 

 

 

 

http://skolesjakken.no/

