
 

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling                                              Lokal plan, vår 2021, AKS Ullevål  
Elevene skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og nærmiljøet. De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et bedre 
miljø.   

  

Retningsgivende føringer for utforming av innhold:  

• Elevene utforsker og får kjennskap til nærmiljøet 

• Elevene lærer å orientere seg og å bevege seg trygt 

• Elevene opplever, beskriver og har samtaler om naturen gjennom alle årstider 

• Elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og miljø og lærer å ta klimabevisste valg.  

Aktivitet  Beskrivelse og mål for aktiviteten  Hvem  Når  Ansvarlig  

Ute-AKS Hele AKS går på tur hver mandag i nærmiljøet. Samtale om ting vi ser i naturen. Ta vare 
på naturen, forlate steder pent ryddet.  
 
MÅL: Observere og erfare naturens regler i praksis, lære naturfaglige begreper, undre seg 
sammen. Lære god framferd i naturen.  
 

Begge baser  Hver 
mandag 

Alle 
assistenter 
og 
baseledere  

Byggemoro  Legge til rette for lek med bl.a. Lego, Kapla, Jovo, Zoob, Kuboro, Geo-mag, Duplo, 
Cugolino Hit.  
 
MÅL: Øve romforståelse, konstruksjon, matematiske og logiske sammenhenger, 
kreativitet  
 

Begge baser  Hver uke  Assistenter 



Gjenvinning 1. Sortere og resirkulere papir. Følge skolens miljøprofil.  
2. Lag noe rart – verksted. Lage bilder, figurer av gjenbruksting.  
 
MÅL: Bli bevisst at mye kan brukes om igjen, bidra til å minske forbruket vårt.  
 

Begge baser  Ukentlig Alle  

Sjakk  Sjakkspilling som ”frilek” eller som egen aktivitet. Assistenter som behersker spillet godt 
instruerer.  
 
MÅL: Øve logisk tenkning  
 

Begge baser 
 
 

Ukentlig/mn
d. 

Assistenter 

Tallbanden/lek 
med tall 

Leke med tall (Yatzy, bingo, terninger, kort osv)  
Butikk (“kjøp og salg” av varer, popcorn og saft, ved f.eks. kinodag).  
 
MÅL: Øve hoderegning, hastighet og automatisering, strategier som f.eks. tiervenner.  
 

Begge baser  Uke/mnd. Assistenter 

AKS-games Ukentlig spilldag for 4. trinn, alt fra brettspill til «fysiske» spill. Her er det fokus på 
samarbeid, det å være en god lagspiller og det å være både en god vinner og en god 
taper.  

Gul base, 4. 
trinn 

Ukentlig Thea 

Butikk Vi leker butikk. Åpen aktivitet for alle. Lærer seg tall og bruk av penger/verdier. Kjøper og 
selger.  
 
MÅL: lære seg bruk av penger, hvordan man kjøper og selger.  

Grønn Ukentlig/mn
d. 

Assistenter 

Knipseklubben 

 

Påmeldingskurs.  
Kurset består av tre fotoøkter med ulike temaer/fokusområder som 
utgangspunkt. Målet for aktiviteten er at barna skal bli kjent med fotokameraet 
og reflektere rundt hvordan fotografere motiv på ulike måter. Barnas 
nysgjerrighet og kreativitet styrer aktiviteten, med veiledende og 
motiverende råd og innspill fra kursansvarlig underveis. Den fjerde økten ser vi på 
bildene i fellesskap.   
 

Grønn base, 
2. trinn 
 

4-ukers kurs  Sigrid  

Frilek ute Alle trinn har daglig både frilek og organisert lek ute.  Begge baser Daglig Assistenter 



 

Ullevål Botaniske Påmeldingskurs. På dette kurset skal barna få plante egne planter, grønnsaker 
eller blomster. Kurset går ut på at de skal følge md, vanne, se utvikling og få et 
ferdig produkt. Vi skal male potter, så eller eventuelt plante stiklinger, følge med 
på utviklingen og loggføre dette i en bok og ta bilder og til slutt se det ferdige 
produktet. 
 

Gul base 4-ukers kurs Solveig og 
Katrine 

Forskerfabrikkens 
medhjelpere 

Påmeldingskurs. Gjennom dette kurset skal barna få muligheten til å utforske og 
tilegne seg kunnskap til nærmiljøet og naturen omkring oss. Gjennom disse 4 
ukene skal barna få være med på ulike eksperimenter hvor de får muligheten til å 
undre, utforske og reflektere over ulike fenomener innen natur og miljø. 
Gjennom dette kurset skal barna ytterligere lære seg å ta vare på naturen 
omkring oss, bevisstgjøre valgene vi kan ta for å bidra til et bedre miljø, samt å 
gjennomføre spennende, lærerike og morsomme eksperimenter!  
 

Grønn base, 
2. trinn 

4-ukers kurs Åshild og 
Thea 

Småkokkene Påmeldingskurs. Vi skal lage fire ulike matretter hvor barn skal få gode 
matopplevelser og økt interesse for matlaging. Kurset gjennomføres i tråd med 
gjeldende smittevernregler og organisering på Gult nivå. Barna skal kun tilberede 
sin egen porsjon.  
Småkokkene skal lære å bruke ulike redskaper på kjøkkenet, lese oppskrifter og 
sammen følge de ulike instruksene. De skal utføre praktiske oppgaver som 
måling, kutting og steking, samt mestre andre oppgaver på kjøkkenet som 
dekking av bord og oppvask. Først og fremst er målet at barna skal oppleve glede 
og mestring av å være på kjøkkenet mens de i tillegg lærer om mat, matkultur og 
samarbeid.  
 

Gul base, 3. 
og 4. trinn 

4-ukers kurs Astrid 


