
         Aks Grünerløkka 4.trinn - Demokrati og medborgerskap 

 
 

Læring i spising:  
- Gjennom lek, samtaler og digitale verktøy gir vi barna kjennskap til dagens tema 
- Læringssituasjonene skal preges av lek og gode opplevelser 
- Læringsfokus ligger på kritisk tenkning, medvirkning og sosial kompetanse. 

Læring i aktivitetstiden:  
- Elevene skal få velge mellom flere ulike læringsstøttende aktiviteter under aktivitetstiden hver dag. 

Aktivitetene skal skje både ute og inne. 
- De læringsstøttende aktivitetene skal henge tett sammen med skolens arbeid 

- Læringen i de læringsstøttende aktivitetene skal være erfaringsbasert, aktiv og lekende 

 
Påmeldingsaktiviteter 

 

M
an

d
ag

 

Mandag 
13.35  

 

Demokratiet 
Økt mangfold og individualisering gir behov 
for demokratiforståelse, respekt for 
forskjellighet og positive holdninger til å leve 
sammen i fellesskap. Alle skal ha like 
muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret 
til å delta i fellesskap i alle aktiviteter 

1500-1600 
Sjakk 

 

1500-1630 
Gym  

 

1500-1600 
 Kahoot 

 

Ti
rs

d
ag

 

Tirsdag 
14.35 

  

Klassemiljø 
For å ha gode dager på skolen og AKS må vi 
ha fokus på klassemiljøet. Vi skal reflektere 
rundt hva det vil si å ha et godt klassemiljø. 
Hvordan kan hver enkelt elev bidra til 
inkludering og samhold. 

      1500-1600  
Mesternes mester 

 

1500-1600  
 Fotball 

 

1530 -1630 Redesign 

 
På dette kurset kan dere få lære å sy, og lage nye ting av det du ikke 

vil bruke mer. Har du en kjole som har blitt for liten, eller en t-
skjorte med hull i? Det kan bli noe nytt! Om du vil delta er det fint 

om du kan ta med noe vi kan sy om på kurset. 

O
n

sd
ag

 

Onsdag 
13.35 

 

Lek og fantasi 
Elevene skal få lære ulike leker man kan ha 
uten utstyr. Slike leker er viktige for språklig 
og kognitiv læring. 
Hvordan kan vi inkludere andre i lek og bli 
kjent med andre elever. 

1500-1600  
 Spillbonanza 

 

1500-1600  
Friidrett  

  

1400-1600  
MasterChef junior gruppe 1  

 

To
rs

d
ag

 

Torsdag 
14.35 

 

Inkludering og mangfold  
Fremme respekt for menneskeverdet ved å 
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det 
finnes mange måter å tenke, handle og leve 
på. Bidra til at alle barn føler seg sett og 
anerkjent for den de er, og synliggjøre den 
enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 

1500-1600  
K&H 

 

1500-1600  
Karaoke 

 

1500-1600  
MasterChef junior gruppe 2 

 

Fr
ed

ag
 

Fredag 
13.35 

 

Gleding  
Vi oppsummerer uka og hvordan vi har hatt 
det. Vi reflekterer rundt hvordan man 
inkluderer hverandre i lek og moro.  Hvordan 
skal vi glede noen i neste uke? 
 

1500-1600 Mesternes mester 

 

1500-1600  
 Forskerklubb  

  

1500-1600 
Løkkas talenter  

 
Her kan alle de store 

stjernene vise frem sine ferdigheter. 
 


