
  Årshjul for Vestli Aktivitetsskole 2019-2020 

Læringsmål 
AKS sine læringstøttende aktiviteter er basert på skolens læringsmål 
Matematikk: 
Tall:  
Telle, tallinje, sammenlikne tall, lage regnefortellinger, mindre enn, større enn, er lik, dobbel, halv, tallmønster. 
Geometri: 
 Beskrive to- og tredimensjonale figurer, bruke begreper hjørne, kanter og flater. 
Speilsymmetri, lage og utforske geometriske mønster. 
Måling:  
Måle og sammenlikne, størrelse, dager, måneder, klokka,    
Norsk: 
Muntlig kommunikasjon: 
Fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger,  
Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer, følge opp innspill fra andre, stille spørsmål, leke, improviser og eksperimentere 
med rim, rytme, språklyder, stavelser meningsbærende elementer og ord, lytte, forstå, gjengi, samhandle med andre gjennom lek, 
dramatisering, samtale og diskusjon, trene på preposisjoner. 
Skriftlig kommunikasjon:   
Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing, 'bruke bibliotek og internett til å finne stoff til skriving,  
Språk, litteratur og kultur: 
Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre, samtale om innhold i sanger, regler og dikt, samtale om hvordan ord og 
bilde virker sammen, samtale om personer og handling i eventyr og fortelling 
 
 
 
 
 
 



Måned Innhold Arrangement /Aktiviteter 
 

August 
 

Bli kjent med nye elever og foresatte 
Innføring av rutiner 
Lek og sosial kompetanse 
Uteleker og fysisk aktivitet 
Hygiene 
Bordskikk 

Velkommen som foresatte ved Vestli AKS –  
Foreldrekaffe for 1.trinn, 
torsdag 29.8 

 

September 
Høstferie uke 40 

Innføring av rutiner 
Lek og sosial kompetanse 
Lekende læring 
Uteleker og fysisk aktivitet 
Høst 
 

Bruk av fotballbane og lekeplasser i 
nærmiljøet til fysiskaktivitet. 
Turer til Liastua og Jesperudjordet 
 
Hva skjer i naturen om høsten 
Eget opplegg i høstferien 
 

Oktober  1.trinn: Baking bokstaver/tall. Tall 0-5        
Husdyr/bondegård 
MATTE: Hoderegning       NORSK: Preposisjoner 

Uteleker og fysisk aktivitet 

 

Refleksdagen 17.oktober 08:00-08:30 
18. oktober TV Aksjonen Care på AKS med 
dans og salg av ting som elevene har laget 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
 
Barnemøter: 
29.oktober kl.1330 1.trinn 
28.oktober kl.1330 2.trinn 
31.oktober kl.1400 3.trinn 
1.november kl.1400 4.trinn 
 
 
 
 



November Elevmedvirkning 
1.baking bokstaver/tall. Tall 0-10  
Skogsdyr 
M: Tall området +/- 1000          N: Verb Presens/Preteritum 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Uteleker og fysisk aktivitet 

4.trinns klubb BOWLING 
 
 
 
Spill og lesegrupper 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
 
Barnemøter: 
26.november kl1330 1.trinn 
25.november kl.1330 2.trinn 
28.november kl.1400 3.trinn 
29.november kl.1400 4.trinn 

Desember 
Juleferie      
uke 52 

 
Juleforming. Leke butikk, penger (mynter og sedler)  
Bake pepperkaker 
Ord og begreper  
Kunst, kultur og kreativitet: Juleverksted M: Tall området +/- 1000 N: 

Substantiv 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Uteleker og fysisk aktivitet 

 

4.trinns klubb julebord 
Juleverksted med elever og foresatte 
Trinnene inviterer lærerne på gløgg og 
pepperkaker i AKS tiden. 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
 
Barnemøter: 
19.desember kl.1400 3.trinn 
20.desember kl.14.00 4.trinn 
Eget opplegg i juleferien. 
 
 
 
 



Januar 
 

Vinteraktiviteter.    
Snø og is 
Tiervenner 
M: Hoderegning +/- 1000           N: Substantiv, adjektiv og verb 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Uteleker og fysisk aktivitet 

Skigåing/skiforeningen 

 

Lage snømann og borg  
Fryse farget vann  
Refleks jakt i mørket 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
Aketurer 
 
Barnemøter: 
28.januar kl.1330 1.trinn 
27.januar kl.1330 2.trinn 
30.januar kl.1400 3.trinn 
31.januar kl.1400 4.trinn 

Februar  
Vinterferie  
uke 8 

Vinteraktiviteter 
Tall: Doble og halvere 
Ord og begreper 
M: Gangetabellen 1-5              N: Dobbel og enkel konsonant 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Uteleker og fysisk aktivitet 

Matlaging/baking i vinterferien 

Eget opplegg i vinterferien 
4.trinns klubb MEGAFUN 
 
 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
Aketurer 
Sporjakt i snøen 
 
Barnemøter: 
25.februar kl.1330 1.trinn 
24.februar kl.1330 2.trinn 
27.februar kl.1400 3.trinn 
28.februar kl.1400 4.trinn 
 
 



Mars Våraktiviteter 
Tall: Terninger 
Ord og begreper 
M: Klokka/brøk    N: Å bruke punktum, komma, utropstegn, 

spørsmålstegn. 

Påskeforming 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Uteleker og fysisk aktivitet 

Se etter vårtegn 
 
 
 
 
Påskeverksted med elever og foresatte. 
 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
 
Barnemøter: 
31.mars kl.1330 1.trinn 
30.mars kl.1330 2.trinn 
26.mars kl.1400 3.trinn 
27.mars kl.1400 4.trinn 
 

April  
Påskeferie  
uke 15 

Påskeforming/ Våren 
Tall: Måling (høyde, lengde, omkrets) m, cm 
Ord og begreper 
M: Nærmeste tier/hundrer          N: Sammensatt tekst 

Matlaging/baking i påskeferien 

Uteleker og fysisk aktivitet 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

 

Se etter vårtegn 
 
4.trinns klubb Påskelunsj  
 
Eget opplegg i påskeferien. 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
Barnemøter: 
28.april kl.1330 1.trinn 
27.april kl.1330 2.trinn 
29.april kl.1330 3.trinn 
29.april kl.1400 4.trinn 



Mai 17.Mai forming 
Våren 
Uteleker og fysisk aktivitet 

Kunst, kultur og kreativitet: 17 MAI   

M: Måleenheter N: Kj, ki, ky lyden/ dialekter 

Språkdag samarbeid med skolen(onsdager) 

Matlaging/baking 22.mai 

4.trinns klubb TUSENFRYD 

17.Mai forming Male og fargelegge flagg 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. Se etter vårtegn, blomster. 
 
Barnemøter: 
26.mai kl.1330 1.trinn 
25.mai kl.1330 2.trinn 
28.mai kl.1400 3.trinn 
29.mai kl.1400 4.trinn 
 

Juni 
Sommerferie  
uke 26 

M: Tall følger, tallpyramider 
N: Sammendrag, gjenfortelle 
 
Uteleker og fysisk aktivitet 

 

Sommeravslutning  
 
 
Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 
Uke 26 eget opplegg i 
sommerferie/sommerklubben. 
 

 


