
 Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet                                                                  Lokal plan, våren 2021, AKS Ullevål  
Aktiviteter og arbeid med kunst- og kultur i AKS inspirerer elevene til å bruke fantasien og bidrar til nysgjerrighet og skaperglede. 

 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold:  

• Elevene får ukentlig erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk 

• Elevene skaper kunst- og kulturuttrykk på egenhånd, i samarbeid med andre elever og med medarbeiderne 

• Elevene får ta med selvlagede produkter hjem 

• Elevene får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og gis mulighet til å snakke om og reflektere over opplevelsene.  

Aktivitet  Beskrivelse og mål for aktiviteten  Hvem  Når  Ansvarlig  

Ukens kunstverksted 
 

Organisert ukentlig kunstverksted. Legge til rette for frie og veiledede 
aktiviteter. Ulike aktiviteter, materialer og teknikker. Sammenligne farger, 
følelser. Male/tegne egen kunst. Lage smykker av ulike materialer og med ulike 
teknikker under veiledning.  
Vi maler på kopper, lager nøkkelringer, gymposer, maler, tegner selvportrett, 
lager drømmefangere osv.  
 
MÅL: Utfolde seg kreativt, oppleve skaperglede, erfare bruk av ulike materialer.  
 

Begge 
basene  

Ukentlig Thea og Oda 
 
Suzan 

Tegneblyanten / 
tegneverksted 

Bruke f.eks. "Øisteins blyant" for å øve nye måter å tegne på, tegne serier, vise 
forskjellige tegnevideoer.  
 
MÅL: Bli bevisst ulike tegneteknikker, måter å bygge opp en tegning på, oppleve 
mestring og utvikling.  
 

Begge baser 
 
 
 

Ukentlig/ 
mnd.  

Assistenter 
 
 

Høytlesning  Lese høyt fra en bok.  
 
MÅL: Få felles litteraturopplevelser, samtale om inntrykk fra boken, øve seg på å 
lytte og følge en historie, oppøve ordforråd.  
 

Begge baser  Ukentlig/  
mnd.  

Assistenter 
 
 
  

Bibliotek MÅL: Få felles litteraturopplevelser, samtale om inntrykk fra boken, øve seg på å 
lytte og følge en historie, oppøve ordforråd.  

Begge baser Ukentlig/m
nd. 

Assistenter 



Sesongbaserte 
verksteder 

Lage pynt med ulikt materiale. Påskeverksted, høstverksted, halloween-
verksted, juleverksted osv.  
 
MÅL: Utfolde seg kreativt, oppleve skaperglede, erfare bruk av ulike materialer, 
oppleve fellesskap, lære om norske tradisjoner  
 

Begge baser  Året rundt 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 

Just Dance Åpen aktivitet. Barna danser til musikk og bilde på skjermen. Dette er en 
morsom aktivitet som er svært populær. Barna får motorisk øving, og lærer seg 
sanger og rytmer.  
 
MÅL: å ha det gøy!  

Begge baser Ukentlig Assistenter 

«Gøy med garn» Påmeldingskurs. På dette kurset skal barna strikke sin egen lure. Barna skal lære 
å bli uavhengige i strikkeprosessen, fra utregning av størrelser til festing av 
tråder. Barna får velge mellom typer luer, basert på hvilken utfordring de 
ønsker.   

 
 

Gul base 4-ukers kurs  Lisa og Oda 
 

Kahootquiz 3. og 4. trinn har kahootquiz hver uke. 
Her får barna brynet seg på både spørsmål fra pensum på skolen, og 
allmennkunnskap.  

Gul Hver uke Katrine og 
Markus 

Frie kunstneriske Frie aktiviteter som plastelina, smykkeverksted, kortlaging, krympeplater osv.  Begge baser Ukentlig Assistenter 



 

aktiviteter 

Musikkprodusentene Påmeldingskurs. På dette kurset skal barna skrive en sang og produsere låten 
som en fullverdig låt du kan høre på radio. Målet er å aktivere barnets kreative 
skattekiste. Barna kan velge mellom fire stilarter; Hip Hop, Latinpop, Pop og 
Rock. Kursdeltakerne deles i to grupper, og de jobber hver for seg. De får en 
time hver til å jobbe i studio med lærer, og den andre timen til å lage tekst og 
melodi.   
 

Gul base, 4. 
trinn 

4-ukers kurs Marcus 

Malekurs Påmeldingskurs. Gjennom dette kurset får barna muligheten til å videreutvikle 
sine kreative ferdigheter og utfolde seg med maling, farger og motiver. Kurset 
går over 4 uker, hvor hver uke har et tema (natur, dyr, portrett og fantasi) 
Hvordan barna velger å tolke dette, er opp til den enkelte, så her legges ingen 
føringer innad i temaene.  
 

Grønn, 1. 
trinn 

4-ukers kurs Franchesca 
og Hilde 

Teaterlek Påmeldingskurs. Gjennom dette kurset får barna muligheten til å videreutvikle 
sine kommunikasjons – og samarbeidsevner gjennom ulike kreative teaterleker 
– og øvelser. Gjennom kursets 4 uker skal barna få en introduksjon til enkel 
improvisasjon, bli introdusert for enkle fiktive settinger/situasjoner med tett 
veiledning og enkel regi av de voksne. Kurset vektlegger evnen til å jobbe 
sammen for å utføre de ulike teaterlekene.  
 

Grønn, 1. 
trinn 

4-ukers kurs Harald og 
Suzan 

Lek med leire Påmeldingskurs. Dette kurset har som mål å videreutvikle barnas kreative 
ferdigheter og interesser gjennom forming og maling av leirfigurer.  
Elevene skal bruke fantasien og kreativiteten til å forme figurer, 
bruksgjenstander eller noe annet spennende ut av leire ved hjelp av redskaper 
eller hendene. De siste 2 øktene skal barna få male og pynte de selvvalgte og 
selvlagde leirfigurene.   

Grønn base, 
2. trinn 

4-ukers kurs Maia 


