
 

HALVÅRSPLAN for AKS Ruseløkka Høst 2019 
Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål 

August  

Uke 31-33 
(01.08-16.08) 

 

Skolestart: 

19.08.19 

 

Vennskap 

 

Satsingsområde: 

Lek og sosial kompetanse 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

 

Beskrivelse:  

I disse ukene skal barna bli kjent med hverandre, både gjennom lek 

og læring. Vi lærer navnene til hverandre og har både frilek og 

arrangerte leker hvor barna samarbeider og danner vennskap. 

 

 

 

Kompetansemål 

 Utvikle positive relasjoner gjennom 

vennskap og felleskap 

 Vise evne til samhandling i ulike 

aktiviteter. 

 Delta i lek og aktiviteter som gir dem 

trening i å uttrykke følelser og 

meninger 

 Være med på aktiviteter som utfordrer 

hele sanseapparatet og koordinasjonen. 

 

August 

Uke 34-35 
(19.08-30.08) 

Sosial kompetanse Satsingsområde:  

Lek og sosial kompetanse: 

 

- Barnemøter 

- Øve på å hilse og være hyggelige mot hverandre, og ha 

god språkbruk. 

- Øve på å be en voksen om hjelp 

- Øve på å løse konflikter på en god måte 

 

Beskrivelse:  

Disse ukene har vi organisert lek og varierte aktiviteter ute og inne. 

Vi har blant annet stafett, hinderløype, ballspill. 

Lage vennskapsbånd. 

Kompetansemål 

 Barna gis mulighet og veiledning til å 

sette seg inn i og vise hensyn til andres 

følelser 

 Delta i lek og aktiviteter som gir dem 

trening i å uttrykke følelser og 

meninger 

 Få erfaring med å håndtere uenigheter 

og konflikter 

 Utvikle medansvar for et godt sosialt 

miljø for alle på AKS 

 Vise evne til samhandling i ulike 

aktiviteter. 
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September 

Uke 36-37 
(02.09-13.09) 

 

OBS! 

09.09: Valgdag 

Skolen er stengt 

og AKS har 

heldagsåpent 

Kultur og 

kreativitet 

Satsingsområde:  

Kunst, kultur og kreativitet 

 

Beskrivelse:  

Disse to ukene lærer barna ulike teknikker innenfor forming der de 

får brukt sin kreativitet.   

 Kompetansemål 

 Kunne uttrykke egne opplevelser 

gjennom tegning. 

 Kunne lage enkle gjenstander og 

former i papir og tekstil gjennom å 

rive, klippe, lime, tvinne og flette.  

 Kunne blande og bruke primærfarger i 

eget skapende arbeid. 

 Øve på grunnleggende ferdigheter som 

lesing, skriving, muntlig språk og 

regning gjennom hele dette halvåret 

 

September 

Uke 38-39 
(16.09-27.09) 

Mattemoro 

 

Satsingsområde:  

Læringsstøttende aktiviteter i grunnleggende ferdigheter 

 

Beskrivelse:  

Denne uken skal barna utvikle matematisk kompetanse gjennom 

lekbasert læring. Vi skal ha fokus på tallforståelse, måleenheter og 

klokke. 

 

 

 

Kompetansemål 

 Øve på grunnleggende ferdigheter 

Kunne telle, lese og skrive tallene. 

 Kunne utføre addisjon og subtraksjon  

 Kunne måle og sammenligne lengder 

ved hjelp av standardiserte måleenheter, 

beskrive hvordan målingen ble utført og 

samtale om resultatene. 
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Oktober 

Uke 40 
(30.09-04.10) 

 

 

 

 

 

Høstferie- 

eldagsåpent 
Se eget program 

Satsingsområde:  

Mat og helse 

Fysisk aktivitet 

 

Beskrivelse:  

Barna skal være med å lage enkel mat på kjøkkenet, og tilegne seg 

grunnleggende ferdigheter innen mat og helse. Gjennom matlaging 

skal barna lære om mål og vekt, hygiene på kjøkken, og om rutiner 

rundt oppvask. Barna skal få mulighet til å medvirke gjennom 

planlegging av matlagingen. 

 

Barna skal være på basen to dager i ferien, og ha organiserte 

fysiske aktiviter. De skal også på tur i høstferien med fysisk 

aktivitet og lek 

 

 

Kompetansemål 

 Lære om antall, form, volum, mål og 

tid.   

 Oppleve deltagelse, mestring og 

matglede.  

 Lære om ulike råvarer, smaker og 

lukter.  

 Lære om god hånd- og 

kjøkkenhygiene.  

 Øve på grunnleggende ferdigheter 

 Bruke grunnleggende bevegelser i 

varierte miljø og aktiviteter. 

 

Oktober 

Uke 41-42 
(07.10-18.10) 

Høst Satsingsområde:  

Natur, Miljø og berekraftig utvikling 

Kunst, kultur og kreativitet 

Fysisk aktivitet og lek 

 

 

Beskrivelse:  

Disse ukene skal vi lære om høstens spesielle kjennetegn. Barna 

skal lære om typiske trekk ved høsten. Barna skal samle blader på 

bakken, og finne ut hvilke trær de hører til. 

 

 

 

 

Kompetansemål 

 Bruke grunnleggende bevegelser i 

varierte miljø og aktiviteter. 

  Lage enkle utstillinger av eget arbeid. 

 Lage enkle gjenstander og former i 

papir gjennom å rive, klippe og lime. 

 Kunne blande og bruke primærfarger i 

eget skapende arbeid. 

 Bruke observasjoner til å beskrive 

kjennetegn ved årstiden 

 Øve på grunnleggende ferdigheter 
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Oktober 

Uke 43-44 
(21.10-01.11) 

Allehelgensdag 

Halloween 

31.10  

Konstruksjonslek 

 

Satsingsområde: 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, Miljø og bærekraftig utvikling 

 

Beskrivelse:  

Disse ukene skal barna lære om byggeteknikk, arkitektur og 

konstruksjon ved hjelp av ting vi finner i naturen, samt spill, 

byggeklosser, Lego og tegning.  

 

Halloween: 

Barna lager masker, og lærer om Allehelgensdag og Halloween 

 

Kompetansemål     

- Barna lærer om måleenheter 

- Får erfaringer med ulike materialer 

som de kan bygge med 

- Lærer om samspillet mellom 

tyngdekraft, konstruksjon og 

materialer 

- Barna blir oppmerksomme på 

nærmiljøet rundt skolen og hva det 

består av 

- Vi lærer om ulike former og hvordan 

skyggelegging kan være med på å 

skape dette 

November 

Uke 45-47 
(04.11-22.11) 

 

 

 

Nysgjerrigper 

 

 

 

Satsingsområde:  

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 

Beskrivelse:  

Disse ukene skal barna gjøre forskjellige eksperimenter ut fra 

nysgjerrigper- metoden. Barna skal lære å eksperimentere, stille 

spørsmål og finne svar på det de lurer på. 

 

Barna skal blant annet lære om hva bærekraftig utvikling er, og 

hvor lang tid det tar før forskjellig søppel oppløses i naturen 

Kompetansemål 

 Stille spørsmål, samtale og filosofere 

rundt eksperimentet. 

 Beskrive egne observasjoner fra 

forsøk. 

 Lage gjenstander som beveger seg ved 

hjelp av vann eller luft, og 

fortelle/samtale om det de har gjort og 

bruke begrepene. 

 Beskrive egne observasjoner fra forsøk 

og fra naturen. 

 Øve på grunnleggende ferdigheter 
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Desember 

Uke 48-50 
(25.11-13.12) 

 

     Juleverksted  Satsingsområde:  

Kunst, kultur og kreativitet 

Beskrivelse:  

Denne måneden skal barna blant annet lage julepynt, julegaver og 

julekort.  

 

Vi skal også bake lussekatter til luciadagen. Det blir julekalender 

på alle basene, og julegrøt. 

 

 

 

 

 

 

Kompetansemål 

 Eksperimentere med form og farge i 

border. 

 Visualisere og formidle eget uttrykk 

ved hjelp av ulike teknikker og 

materialer. 

 Lage enkle gjenstander og former 

gjennom klipping og liming. 

 Øve på grunnleggende ferdigheter som 

lesing, skriving, muntlig språk og 

regning 

Desember 

Uke 51-52 
(16.12-27.12) 

 

Juleferie- 

Heldagsåpent 
Se eget program  

AKS har heldagsåpent:  

mandag 23.12 

fredag 27.12 

mandag 30.12 

 

Første skoledag etter juleferie:  

torsdag 02.01.2020 

 

 

 

 


