
 



Informasjon om kurs på Klubben 

Berg AKS uke 41-46, 2017 

 

I uke 41 begynner årets første kursperiode på Klubben. Kursperioden går over seks uker til og med uke 46. 

Alle kursene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; "Natur, teknikk og miljø", "Fysisk 

aktivitet og lek" og "Kunst, kultur og kreativitet".  

 

Kursene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene 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 et av kursene på basen. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte 

aktiviteter og hver tirsdag bytter klassen på 4. trinn på lage fellesmat til alle på trinnet som de spiser 

sammen. Barna må ikke gå på kurs - det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.  

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 ut to kurs; et første 

valg og et andre valg. Vi forsøker å få til at så mange som mulig får førstevalget sitt, men det er ikke alltid 

det går. De som får andrevalget denne gangen får sitt førstevalg i neste kursperiode.  

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

Påmeldingsfristen for kurs er mandag 4. september. 

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

 

 

 



Español 

Kursansvarlig: Yoanka og Pedro 

Mandag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

På spanskkurset "Español" lærer vi om det spanske språket og om kulturen i spansktalende land. Vi skal 

utforske og lære gjennom spill, sang, musikk og video. Avslutningen blir fenomenal med spansk mat og 

karneval.  

Velkommen til kurset Español! 

Hilsen Yoanka og Pedro 

 

Hula hoop 

Kursansvarlig: Laila 

Onsdag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek 

Det finnes uendelig mange triks man kan gjøre med en hula hoop (på norsk kalt rokkering.) På dette kurset 

skal vi øve på ulike triks og «flowe» til musikk. Første del av timen bruker vi til å bli kjent med nye triks og 

hvordan de gjøres, og i siste del setter vi på musikk, prøver ut triksene og finner på nye.  

Velkommen til Hulahoopkurs! 

Hilsen Laila 

 

 

 

 



Jorda rundt 

Kursansvarlig: Jonas 

Onsdag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet & Natur, teknikk og miljø 

 

Bor det en oppdager i deg? Bli med på en reise jorda rundt! Du får tildelt en konvolutt med ”penger” og din 

egen personlige reisebok. Hvor mange land klarer du oppdage før konvolutten er tom?  

Dette er kurset for deg som ønsker å lære enda mer om verden; alt fra geografi, dyreliv, historie og kultur. I 

dette kurset får barna øvd seg både på matematikk og norsk. De må rasjonere pengene til å reise lengst 

mulig og skrive oppgaver. Mens du er på reise kan det skje mange uforutsette og morsomme ting.  

Meld deg på, pakk sekken og bli med på tur! 

  

Hilsen Jonas 

 

 

 

 

 

 


