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November  

Uke 44-47             Tema: Bærekraftig utvikling 

Satsningsområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Alle har hatt tilbud om dans i musikksalen. Vi har øvd på å danse foran publikum. Alle klassetrinn har også hatt 

tid i gymsalen. Vi har vært mye ute og lekt på ballbanen og i skolegården. 

Superkidsa har spilt xbox på Superkidsarommet. 

Ballettgruppa er ei gruppe med påmelding for dem som har lyst til å lære å danse ballett. I november har vi øvd 

på koreografi til juleforestilling og jobbet med balletteknikk. 

Hver fredag har vi fredagsyoga i musikksalen. Dette er et tilbud til alle som vil og er en fin og rolig avslutning på 

en hektisk uke. Vi øver på pusteøvelser og ulike yogastillinger som passer for barn. 

Målet var å ha det gøy med fysisk aktivitet ute og inne, lære dans og yoga og oppleve bevegelsesglede. 

 

Satsingsområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Alle har laget ting av gjenbrukte materialer, som tomme syltetøyglass, stoffrester og ispinner. Vi har også 

begynt på juleforberedelser.  

  

Musikk, dans og drama har laget modeller i pluss-pluss-klosser og lego til stopmotionfilm.  

Koret øver i musikksalen hver tirsdag, alle klassetrinn har egen tid. Denne aktiviteten er for alle på AKS og er et 

gratis tilbud i regi av Nordstrand Skolekor. 

Målet var å lære å lage nye ting av gjenbrukte materialer. 
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Satsingsområde: Natur, teknikk og miljø 

Alle har forsøkt seg på gjenbruk i praksis. Vi har sydd handlenett av stoffrester, laget fuglebrett av gamle 

melkekartonger, snakket om søppel og unødvendig forbruk og hatt en konkurranse om å spare CO2. 

Målet var å lære om gjenbruk og reparasjon og gode vaner for å spare CO2. 

   

 

Satsingsområde: Mat og helse 

2. og 3. klasse har laget tomatsuppe og tortillapizza. 

4. klasse har laget pytt i panne og rullekake. 

Dette er svært populære grupper og barna koser seg med å lære å lage sin egen mat. Vi lærer om sunn mat og 

gode rutiner for hygiene på kjøkkenet.  

Målet var å lære om hygiene og trygghet på kjøkkenet, hva matvarer inneholder og tilbereding av enkle retter. 

Vi har lært om hva slags mat man kan lage av rester.  

  

Tema neste måned 

Desember: Juleforberedelser 


