
Kontaktinformasjon:   
Baseleder/fagleder: Birger  

AKS direktenummer: 900 65 347 

Info om aktiviteter på neste side 😊  
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

35   1 2 3 

  Vennskapsgruppe 

med Jenny og 

Unni 

 

Sykurs med Unni 

 

Introkurs sjakk 

 

36  6 7 8 9 10 

Basis med 

Sara og Lars 

 

Aktivitets-dag 

med Lars 

 

Vennskapsgruppe 

med Jenny og 

Unni 

Sykurs med Unni 

 

 

 

Sjakkurs med 

Christian 

 

37 13 14 15 16 17 

Basis med 

Sara og Lars 

Aktivitets-dag 

med Lars 

 

 

Vennskapsgruppe 

med Jenny og 

Unni 

 

Sykurs med Unni 

 

Sjakkurs med 

Christian 

38 20 21 22 23 24 

Basis med 

Sara og Lars 

Aktivitets-dag 

med Lars 

 

Vennskapsgruppe 

med Jenny og 

Unni 

Sykurs med Unni Sjakkurs med 

Christian 

39 27 28 29 30  

 Basis med 

Sara og Lars 

Aktivitets-dag 

med Lars 

 

Vennskapsgruppe 

med Jenny og 

Unni 

Sykurs med Unni Høstferie

 



 
 

 

 

Basis med Sara og Lars 

på dette kurset vil barna bli med Sara og Lars ned i gymsalen for basis trening. 

Her vil barna trene på grovmotorikk, dette kan være alt fra og klatre i 

ribbeveggen, kaste ball og lære seg triks på airtracken vår! 

Dette kurset vil skje på mandager, fra 15:00 til 16:00 

Aktivitetsdag med Lars  

Her vil Lars ha forskjellige aktiviteter med barna som de kan leke ute sammen. 

Dette er fordi vi har en stor skolegård som da kan foruskape usikkerhet, eller for 

de som synes det er litt vanskelig og finne på noe og leke, så her vil det da være 

en voksenstyrt aktivitet som foregår. Dette kan for eksempel være fotball, haren 

eller papirfly kasting. 

Dette vil skje på tirsdager i ute tiden. 

Vennskapsgruppe med Jenny og Unni. 

Her vil Jenny og Unni være inne med en gruppe barn, disse gruppene blir litt 

tilfeldig bestemt, mer er frivillig. De siste gangene har det vært frilek som har 

vært greia. Og vil være det flere ganger, men kan også være mulighet for 

kunstprosjekter og lignende. Dette kurset er for at førsteklasse skal kunne bli 

bedre kjent med hverandre og for de som synes det er litt mye utetid, for 

onsdager er en lang dag.  

Sykurs med Unni 

Sykurs med Unni er en tradisjon på førstetrinn, etter to tiår med sykurs så er 

Unni rutinert og en ekspert på og lære barn å sy. Her syr de bamser av alle 

fasonger og farger, alt fra vanlig bjørner til delfiner og mye mer. Dette er ett kurs 

som både gutter og jenter synes er gøy, og vanligvis på slutten av året har hele 

førsteklasse sydd en bamse. Unni styrer påmelding selv og tar med de barna som 

vil. SÅ dere trenger ikke melde på. Er lov og sy flere og kan sette kurset på flere 

dager i uken. 

Sjakkurs med Christian 

Her kan barn med mye erfaring og ikke noe erfaring bli med Christian på sjakkurset, her vil de 

lære grunnleggende spilleregler og forskjellige strategier. Vil og bli mye tid til spilling. Kanskje 

en tunering kommer senere på året.  

Dette er forvelig for barna og være med på og er på fredager. 


