
KURSKATALOG FOR 3.TRINN
Uke 17-22

AKS EKEBERG



KREATIV DANS

Når: Onsdager 15.00-16.00
Hvor: klasserom til 3D og 3E
Ansvarlig: Bob

På dette kurset får barna lage koreografi til 
selvvalgt musikk. Her er det fokus på 
kreativitet og samarbeid i grupper. Kurset 
avsluttes med å lage musikkvideo til de 
sangene barna har jobbet med. 

Musikk er samlende og sosialt og skaper 
glede. 



Tegnekurs

Når: Mandager 15.00-15.30

Hvor: 3A sitt klasserom

Ansvarlig: Dominika

På dette kurset bruker vi bare blyant!  Målet 

er å inspirere til å utforske den visuelle 

verden og gir barna økte tegneferdigheter. 

Det står alltid i fokus å gi barna 

mestringsfølelse og å skape stor 

tegneglede. Ingen strek er feil! 



Fotballskole

Når: torsdager kl. 15.00-16.00
Hvor: Flerbrukshallen/ute
Ansvarlige: Tuva og Colin

Hovedmålet med kurset er å fokusere på 
ferdigheter og teknikk innenfor fotball.
Kurset avsluttes med en fotballkamp mellom 
deltakerne. Der får de mulighet til å vise fram 
hva de har lært. 



Hobby
Kreves ikke påmelding

Når: mandager og torsdager kl.15.00-16.00
Hvor: Hobbyrom
Ansvarlig: Shamse

Her skal vi jobbe med forskjellige 
uttrykksmåter og formingsmateriell. 

Vi skal lage smykker og lære oss å hekle.



«bAKSt»

Når: fredager kl.14.30-15.30
Hvor: Skolekjøkken
Ansvarlige: Rolf og Carlos

Barna på 3.trinn har vist seg å være 
«superkokker»!
Denne gangen skal vi øve på baking. Målet med 
kurset er å bake bl.a. horn, calzone og focaccia til 
hele basen! 

Ingen mat smaker bedre enn den vi lager selv ☺



DETEKTIVBYRÅ

Når: onsdager kl.15.00-16.00
Hvor: Ute/inne
Ansvarlig: Colin

Dette kurset er for de som er glade i krim og 
gåter. I tillegg skal elevene få oppgaver 
knyttet til orientering. Dette kurset er en 
blanding av mye moro og spenning!



Leksetid

Når: tirsdager 14.15-15.00
Hvor: 3A sitt klasserom
Ansvarlig: Tuva

Elevene har mulighet til å gjøre lekser i et 
klasserom med en voksen til stede.



Bibliotek
Kreves ikke påmelding

➢Vi har et samarbeid med skolebiblioteket.

➢Elevene kan også gå på biblioteket onsdager, torsdager og fredager fra kl.8.00 -8.30.

➢Hver onsdag fra 14.30 til 15.30 skal Siri ha høytlesning eller et annet opplegg for 3. trinn på Aks.

➢Vi kan bruke biblioteket og Siri i prosjektet Lesing og Regning på Aks.

➢Dette er et strålende tilbud for elevene.


