LOKALPLAN 2018 – Ruseløkka Aktivitetsskole
Aktivitetsskolen er ment å være et læringsstøttende supplement til skolen ved å understøtte
skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi på Ruseløkka AKS
ønsker å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen. Det gjør vi ved å ha
organiserte læringsstøttende aktivitetstilbud hver uke. Aktivitetene skal være lystbetont og
preget av lek. De daglige aktivitetene og leken skal gi elevene konkrete opplevelser som
grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser
og meninger.
Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse i samhandling
med andre i ulike situasjoner, og styrke elevenes mestringsfølelse. På aktivitetsskolen ønsker
vi å gi elevene omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet. Dette
krever at personalet på AKS er ansvarsbevisste, viser respekt og er engasjerte i den enkelte
elevs utvikling og trivsel. Dette er med på å styrke elevenes tillit til seg selv og andre.
Mål og innhold på aktivitetsskolen er strukturert rundt fem målområder:
•

Natur, teknikk og miljø

•

Fysisk aktivitet og lek

•

Kunst, kultur og kreativitet

•

Mat og helse

•

Lekser og fordypning

Vi har utarbeidet vår lokale plan ved å ta utgangspunkt i rammeplanen og knytte dette opp
mot fagene på skolen. Videre har vi listet opp ulike aktiviteter som vi bruker for å oppnå hvert
enkelt målområdet.

MÅLOMRÅDE – FYSISK AKTIVITET OG LEK
Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og
grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap.
Skolefag: Norsk, matematikk og kroppsøving
Aktiviteter:
-

Ballaktiviteter

-

Aball1

-

Rytme og koordinasjon

-

Kårdelek

-

Skiskole

-

Musikk og dans

-

Sosial kompetanse (Samarbeid, trygghet, trivsel og atferd)

-

Leker fra gamle dager

-

Tur og lek i nærmiljø

MÅLOMRÅDE – NATUR, TEKNIKK OG MILJØ
Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og
utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet.
Skolefag: Naturfag og matematikk
Aktiviteter:
-

IKT (Ipad, datarom, windows tablet)

-

Forskerperm/Nysgjerrigper (Eksperimenter)

-

Mattemoro

-

Sjakk-kurs

-

Blokkfløytekurs

-

Årstidene

-

Høytider

-

Turer til skog og mark

-

Teknisk museum

MÅLOMRÅDE – KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle
sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.
Skolefag: Kunst og håndverk, norsk og engelsk
Aktiviteter:
-

Maleteknikker

-

Tegneteknikker

-

Juleverksted

-

Musikk og dans (Musikk fra ulike kulturer)

-

Formingsaktiviteter

-

Hobbykurs

-

Bursdagsfeiring med disco

-

Sommerfest

-

Hekleaktiviteter

-

Strikking

-

Sy og brodere

-

Tegne/Malekurs

-

Påskeverksted

-

Rim og regler

-

Museumsbesøk

MÅLOMRÅDE – LEKSER OG FORDYPNING
Mål: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.
Skolefag: Matematikk, norsk, naturfag, engelsk og samfunnsfag
Aktiviteter:
-

Leksetid 1 gang i uka for 1. og 2. trinn

-

Mulighet for leksetid hver dag for 3. og 4.trinn

MÅLOMRÅDE – MAT OG HELSE
Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale
og språklige ferdigheter.
Skolefag: Matematikk og norsk
Aktiviteter:
-

Variert og sunn mat

-

Bordskikk

-

Barna lager mat i ferieåpninger (mål og beregning)

-

Barna baker i ferieåpne dager (mål og beregning)

-

Småkokkene

-

Lage smør

