
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek 

Målområde 3: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

Målområde 2: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. 

Læreplan/kompetansemål:  

 

Kroppsøving (K): 1, 2, 6 og 10. 

Musikk (MU): 4, 5, 12 og 20.  

 

Strategisk plan: Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal i samarbeid med skolen bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling. 

Aktivitet Beskrivelse og mål for aktiviteten Kursforløp Når Ansvarlig 

 

Danselek 

 

På dette kurset skal elevene gjennom ulike 

aktiviteter og uttrykk innenfor bevegelse og 

dans. De skal trene på samarbeid, utfoldelse, 

kroppsbeherskelse, kreativitet og 

oppmerksomhet. Vi kommer til å starte hvert 

kurs med en lek, etterfulgt av en fast 

oppvarming slik at elevene blir trygge på 

hverandre. Om det er faste rammer, øvelser 

og aktiviteter i danseleken er det mulighet til 

å bevege seg fritt i forhold til egne ønsker og 

forutsetninger. 

 

Antall barn: 20 

Mål: Kroppsbeherskelse, kreativitet og 

samarbeid. 

 

Uke 1: 

Oppvarmingslek. 

Oppvarmingsdans med diverse bevegelser. 

Introduksjon til aktivitetene – vi gjør litt av alt. 

Avslutningsvis skal elevene samarbeide i grupper og lage egne 

bevegelser. 

 

 

 

 

Maud 

 

Uke 2: 

Oppvarmingslek. 

Oppvarmingsdans med diverse bevegelser. 

Vi gjør ulike leker og øvelser over gulvet og i senter, 

avslutningsvis vil elevene få lære en enkel koreografi i senter. 

 

 

Uke 3: 

Oppvarmingslek. 

Oppvarmingsdans med diverse bevegelser. 

Vi gjør ulike leker og øvelser over gulvet og i senter, 

avslutningsvis lager vi en enkel koreografi sammen. 

 

 

Uke 4:  

Oppvarmingslek. 



 

Oppvarmingsdans med diverse bevegelser. 

Vi gjør ulike leker og øvelser over gulvet og i senter, 

avslutningsvis vil elevene få lære en enkel koreografi i senter. 

 

 

Uke 5: 

Oppvarmingslek. 

Oppvarmingsdans med diverse bevegelser. 

Vi gjør ulike leker og øvelser over gulvet og i senter. 

 

 

 


