
LOKALPLAN – Aktivitetsskolen Ekeberg 

MÅLOMRÅDE – fysisk aktivitet og lek. 

Mål 

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og 

grunnleggende ferdigheter og de får muligheten til å etablere og utvikle vennskap. 

Aktivitetsskolen er et tilbud preget av lek og legger til rette for ulike aktiviteter hvor 

elevene kan utfolde seg fysisk. 

Tiltak 

- Utetid for alle klassetrinn hver dag – egenstyrt og organisert lek 

- Vi legger stor vekt på egenstyrtlek inne 

- Aktiviteter i flebrukshallen 

- Innebandykurs 

- Turngruppe 

- Fotballgruppe 

- Røris 

- Temaaktiviteter 

- Vi drar på turer i feriene 

 

MÅLOMRÅDE – Natur, teknikk og miljø 

Mål 

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke sansene, 

gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. Gjennom tilrettelagte 

aktiviteter og lek får elevene mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike 

fenomener innen natur og teknikk. 

Tiltak 

- Bruker nærmiljøet aktivt 

- Barna har mulighet til å delta på disse kursene:  

Nysgjerrigper 

Villmarksbarna 

Digital kunst 

Animasjonskurs 

Lær kidza koding 

- Diverse byggesett slik som lego, plus plus og kapla 

- Samarbeid med Ekeberg dyr og husdyrpark 

 

 



MÅLOMRÅDE – KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Mål 

Elevene gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og får mulighet til å utvikle 

sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer 

tilrettelegging for kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- 

kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. 

Tiltak 

- Eget hobbyrom som alle klassetrinn benytter 

- Temaarbeid som stilles ut 

- Små hobbyaktiviteter på basene 

- Lego og andre kreative byggematerialer 

- Museumsbesøk i feriene 

- Barna har mulighet til å delta på disse kursene: 

Dramakurs 

Korgruppe 

Hobbyverksted 

- Samarbeid med Oslo kultur og musikkskole 

 

MÅLOMRÅDE – MAT OG HELSE 

Mål 

Aktivitetsskolen legger til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale 

og språklige ferdigheter. Dette innebærer blant annet at elevene lærer om måltidsvaner 

og skikker. Måltider gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill 

og aktiviteter. 

Tiltak 

- Variert og sunn mat hver dag i klasserommene 

- Vi legger vekt på bordskikk, hygiene og et rolig spisemiljø 

- Skolekjøkken 

 

MÅLOMRÅDE – LEKSER OG FORDYPNING 

Mål 

Aktivitetsskolen gir tilbud om leksehjelp. Tilbudet skal ses i sammenheng med det totale 

leksehjelpstilbudet på småtrinnet, og skolen og Aktivitetsskolen samarbeider om 

organiseringen av tilbudet.  

 



Tiltak 

- Leksehjelp for 2-4.trinn to dager i uken, med en ansatt fra AKS. 

- Quiz 

- Bingo 

- Bibliotek 

- Temauker 

 

 


