
 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 
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bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 



Hana Abdalla Aidarus(Lærling) 

Ak	viteter på SAKS 

Jungelen  

Her får elevene trent sosial kompetanse gjennom fellesak�viteter og lagspill, gjennom flere 

former for fysisk ak�viteter �lpasset si& nivå. Ak�viteten foregår ute og i gymsalen (når den 

er ferdig). 

 

Spillklubben er en ak�vitet hvor 

elevene kan spille ulike spill som 

fremmer læring innenfor ma&e og 

norsk. Spillene som blir sa& ut er 

re&et mot disse målene og 

vanskelighetsgraden på spillene 

blir �lpasset elevenes nivå.  

Aktivitetsleder: Eva 

Tid: Tirsdager 

 

Pokémonjakt er en ak�vitet som bygger på en 

interesse mange av elevene allerede har. Her tar 

man elevene med på en liten u8lukt i nærmiljøet 

og prøver å finne Pokémon som på forhånd er 

hengt opp og gjemt langs turveien. Finner man 

pokemon kan man skrive informasjon om den i et 

pokedex-ark for å få et pokemonmerke (se SAKS-

merkene). I pokedex-arket blir det s�lt spørsmål 

som får barna �l å se e&er hva pokemonen er 

inspirert av og skaper samtale om hvordan det 

dyret lever. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Torsdager 



Borgen er den den nyeste og meste effek�ve av ak�vitetene på SAKS når det kommer �l 

læringsutby&e og engasjement blant elevene. Borgen er et s�lle område hvor man kan si&e 

og lese i bøker og blader, samt skrive i små 

he=er og på læringsbre&et. I de&e området er 

det sa& ut sakkosekker, riddertelt, puter, sofa, 

bord og murer for å lage en koselig sone.  

Ak	vitetsleder: Hana 

Tid: Fredager 

 

 

I 

filmstudioet lager elevene et manus ut ifra en mal 

og lager og se&er opp det de trenger �l å lage en 

stop-mo�on film, med læringsbre&et. Vi kommer 

også �l å prøve oss med å lage film med 

greenscreen utover høsten. Med manuset lærer 

elevene å se&e opp filmen som et større prosjekt, 

hvor de må finne ut av hva de trenger at utstyr, 

hvem som skal ha hvilke roller, og hvordan 

historien og scenene skal bygges opp. 

Ak	vitetsleder: Ilkka 

Tid: Mandager 

 

I Kahooteriet får de bli med på Kahoot 

og andre quizer. Denne ak�vitetet 

kobler opp mot hva elevene gjør i 

�mene og gir en repe�sjon på en 

morsom måte for elevene. De&e er også 

en fin måte å finne ut hvor elevene 

ligger an på ferdigheter e&ersom man 

kan samle inn informasjon på hva 

elevene har svart og videreføre 

informasjonen �l deres lærere.  

Aktivitetsleder: Thea 

Tid: Fredager 



SAKS-merkene er inspirert av speidermerker og blir 

gi& �l elevene når de fullfører visse ak�viteter som går 

på lese og regne prosjektets mål. Når elevene fullfører 

en ak�vitet får de velge et merke som har med den 

ak�viteten å gjøre. Eksempel: Hvis man leser ferdig en 

bok og skriver en bokmelding får man velge mellom å 

få merket lesehesten eller laserleseren. Skriver man en 

historie får man et av forfa&ermerkene, og skriver man 

i pokedex-arket får man den pokemonen man har 

skrevet om. Merkene blir hengt opp sammen med 

navnet dem som har få& dem.  

 

 

 

Evas kjøkken 

All maten som blir laget skal 

nå være fra bunnen av for 

at barna skal få læring om 

de ulike produktene som er 

i de forskjellige re&ene. Her 

lærer elvene om ulike 

måleenheter, skalering og 

motorikk. Her lærer også 

elevene om geografien og 

kultur fra matre&ens opphav, og om miljø og bærekra=ig utvikling, mens vi lager maten. 

Aktivitetsleder: Ilkka 

Tid: Tirsdager 

Minecra1-arkitektene  

På dette kurset Får elevene samarbeide om 

å bygge ulike byggninger og andre 

kreasjoner. Vi bruker Minecraft Educational 

edition, som gir aktivitetslederen fullt 

overblikk og kontroll over hva som foregår 

inne i verdenen. Her er det også rom for 

rebusoppgaver og andre oppgaver som 

fremmer språkforståelse og 

matteferdigheter.  

Aktivitetsleder: Lars Even  

Tid: Onsdager 



På Snekkergjengen får elevene prøvd 

seg på å jobbe prak�sk med ulike 

materialer og verktøy, som gir innblikk i 

mangfoldet i det prak�ske yrkeslivet. 

Her starter vi året med å øve på 

grunnleggende ferdigheter som 

spikkring og saging, og øker e&er hvert 

vanskelighetsgraden. Elevene får 

utviklet motorikk gjennom arbeid med 

håndtverksteknikker, som er med på å 

utvikle den matema�ske delen av 

hjernen. Planene er å avslu&e med å 

lage olabiler �l Sørkedalen Grand Prix. 

Kursansvarlig: Ilkka og Hana 

Tid. Onsdager 

 

Ukedagene for ak	vitetene 

*Albion og 4. klasseklubben blir en gang i måneden. 

  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ikke sa� 	d 

Jungelen Evas kjøkken Snekkergjengen Pokemonjakt Kahoot 4. klasseklubb 

Filmstudio Spillklubben Minecraft Albion* Borgen  



Kurs  

Kodekurs for 4. klasse med Thea 

I oktober startes det opp et kodekurs som går over 8 uker. Der lærer elevene å bruke Scratch 

(forenklet Java) �l å lage spill og animasjoner. De&e er et �lbud �l samtlige 4.trinnselever, 

også de som ikke har plass i SAKS. Se skolens ne&side for informasjon og påmelding. 

 

PC-bygging for 3. og 4. klasse Med Ilkka og Lars Even 

I de&e kurset skal barna få lære om de ulike delene i en 

datamaskin og lære å ta de fra hverandre og se&e dem 

sammen på en trygg måte. Vi sammenligner også delene 

i maskinen med hvordan hjernen fungerer. I �llegg 

kommer vi �l å snakke om ne&ve& og jobbe med å 

utvikle digital dømmekra= og kildekri�kk. 

 

 

 

 

Modellbyggekurs for 4. klasse med Ilkka 

I de&e kurset skal barna få prøve seg på å bygge 

med ulike modellse& av plas�kk og treverk. Elevene 

får øve på tålmodighet og evnen �l å se e&er 

detaljer. Modellene får man med seg hjem. 

  



Ferieukene 

I ferieukene blir det sa& opp opplegg som går utenom de faste i skoleukene. Vi fokuserer mye 

på års�dene og samarbeider og planlegger turer i naturen med Bogstad AKS. Vanligvis blir 

det også en ekskursjon �l et museum eller andre kulturelle ins�tusjoner. I 2018/19 var vi på 

Pop-senteret, Ekeberg kultursenter, Fram-museet, og naturhistorisk museum.  

August Sommerferieukene 

September  

Oktober Kodekurs i Scratch med Thea 

November Vinterverksted 	l FAUs julemesse 

Desember PC-byggekurs med Ilkka og Lars Even 

Januar Alpinkurs* 

Februar Modellbyggekurs med Ilkka 

Mars  

April Vårverksted med Hana, Olabil 

Mai Sørkedalen Grand Prix 

Juni Sommerferieukene 

* Her er det en egenandel for de som deltar. 

Oppnåelse av mål i rammeplanen for ak	vitetsskolen 

Ak	vitet Grunnleggende ferdigheter Temaområde 

Jungelen Lek og sosial kompetanse, regne og 

matema�kk, språk 

Fysisk ak�vitet 

Spillklubben Regne og matema�kk, språk  

Pokemonjakt Språk Natur, miljø og 

bærekra=ig utvikling 

Snekkergjengen  Prak�sk og variert hverdag Fysisk ak�vitet 

Albion Regne og matema�kk, språk Fysisk ak�vitet 

Minecra= Digitale ferdigheter, regne og matema�kk, 

språk 

Kunst, kultur og krea�vitet 

Filmstudio Språk Kunst, kultur og krea�vitet 

Kahoot Regne og matema�kk, språk  

Evas kjøkken Regne og matema�kk, språk Mat og helse 

 



 

Sørkedalen AKS 
Velkommen 	l Sørkedalen ak	vitetsskole skoleåret 2019/20! 

Her er ak�vitetsoversikten over hva vi har planlagt å gjøre på SAKS det kommende skoleåret. 

I 2018/19 ble vi med på prosjektet lese og regning på AKS. Målet er å øke ferdighetene 

innenfor norsk og matema�kk gjennom læringsstø&ene ak�viteter. Disse ak�vitetene skal 

være lekbetonede og hjelpe elevene med mestringsfølelse og mo�vasjon. 

Prosjektet forutse&er et te& samarbeid mellom skole og AKS, men også at innholdet i AKS 

kny&es te&ere sammen med skolehverdagen. 

I ,or hadde vi et te& samarbeid med Ak�vitetsskolene Bjørnsle&a, Bogstad og Lysejordet. 

prosjektet er forlenget med e& år og samarbeidet er utvidet med Ak�vitetsskolene Holmen 

og Majorstuen. 

Ak�vitetsplanen i år er utvidet med nye ak�viteter, men vi har også gi& våre gamle en 

oppgradering. Vår intensjon er å utvikle oss og å nå nye høyder! 

Ansa�e: 

Kim Brantenberg (AKS-Leder) 

Torill Birkelund (Ass. rektor) 

Ilkka Kristoffer Dahl (Baseleder) 

Eva Myrhei (Ak�vitetsleder) 

Lars Even Dyrstad (Ak�vitetsleder) 

Thea Benediksen Sletvold (Ak�vitetsleder) 
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