
Når skjer hva i Aktivitetsskolen Trosterud 

2016 Høst Halvårsplan 

Periode 1. trinn 2. trinn  Base 3 

 

1-21/8 Sommer 

august 

 

 

Komp.mål:  

Tema: Farger og Tall 

 

 

Opplevelser og felles erfaringer:  

"Det vi ønsker å se, er barnet på jakt etter 
kunnskap,og ikke kunnskapen på jakt etter 
barnet." [Pestalozzi] 
 

 

22/8 - 30/9  

Innkjøring 

 

 

Sosial kompetanse – «Det samarbeidande mennesket» 

[Kunnskapsløftet-06] 

«Personlege evner og identitet utviklar seg i samspelet med andre – 
mennesket blir forma av omgivnadene samtidig som det er med på å 
forme dei.» 
Plikter og ansvar. 
«Formålet med dette er å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, 
å gi praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for 
andres tarv. Dei som ikkje er tilstrekkelig stimulerte frå heim eller 
grannelag, må få sjanse til vokster i eit læringsmiljø der elevane tek 
ansvar for utviklinga åt kvarande. Å vere med og utvikle eit sosialt 
fellesskap medverkar til personleg vokster, særleg når det krev 
samarbeid mellom menneske på ulike trinn eller med ulike anlegg og 
ressursar.» 
 

Tema: Empati, selvkontroll og lek, glede og humor. 

 

 

Naturfagsuke  

(uke 39) 

Fordypning, 

målområde 1. 

 

1. trinn – Tema: 

Kroppen 

"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og 

indre deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-

06] 

 

2. trinn – Tema: 

Vulkan 

"Eleven skal kunne 

beskrive, illustrere og 

samtale om egne 

observasjoner fra 

forsøk og fra 

naturen". 

[Kunnskapsløftet-06] 

 

Base 3 – Forskeruke 

"Eleven skal kunne 

gjennomføre forsøk som 

viser at stoffer og 

stoffblandinger kan 

endre karakter når de 

blir utsatt for ulike 

påvirkninger". 

[Kunnskapsløftet-06] 

 

Høstferien 

(uke 40) 

 

 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. 

Turer og utflukter 

Eget program med påmelding sendes ut ca. 20/9 

 

  



Idrettsuke  

(uke 43) 

Fordypning, 

målområde 2 

 

Aktiviteter på tvers av alle basene – stasjoner. 

Elevene kan selv velge og "flyte" rundt. 

Vi tilrettelegger for forskjellige idretter – detaljert plan legges i uke 42. 

  

 
1/10 - 30/11 

Oktober og 

november. Høst. 

 

Temaer denne 

perioden: 

*Vind  

*Sanser  

*Colors  

 

Temaer denne 

perioden: 

*Klokka 

*Kunst 

*Fenomener (luft) 

*The week 

Temaer denne perioden: 

*Vi bygger en by. 

* Fenomener (lys/vann) 

 

Tekstskaping 

(uke 47 og 48) 

Fordypning, 

målområde 3 

 

Eventyr: 

*Vi skal jobbe med å 

lage egne eventyr  

*Vi lager figurer av 

naturmateriale og 

skaper en 

eventyrboks. 

Historiefortelling: 

*Vi samler steiner, 

skaper figurer av 

dem og lager en 

historie der 

steinfigurene har 

ulike roller. 

 

Dikt/Sketsjer: 

*Vi jobber med dikt og 

skriver egne. 

*Vi tar tak i hverdagen 

og lager sketsjer. 

*Presentasjon 

 

Juleverksted 

(uke 49-50-51) 

Advent 

 

 

Tradisjonell periode med diverse juleverksteder på alle basene. 

Adventskalender og matematikkjulekalender – trekning hver dag. 

Vi håper å ha anledning til å arrangere julegløgg med underholdning av 

elevene. 

 

 

Juleferie  

22/12 -2/1 

 

I juleferien er vi på basen. Rolig aktiviteter. 

Påmelding til juleferien sendes ut ca. 8/12 

 

 
 


