
Læringsstøttende aktiviteter for 2. trinn 

Oppstart er 6. januar, uke 2. Kurset avsluttes 28. februar, uke 9. 

 

 

 

 

 

 

Læringsstøttende aktiviteter på tirsdager 

Forskerfabrikken 

Målområde: Matematikk, norsk og naturfag 

Grunnleggende ferdigheter: Språk, regning og begrepsopplæring 

Informasjon: Forskerfabrikken viser at naturfag er inspirerende og moro. Gjennom 

eksperimenter, egen forskning og en leken tilnærming til naturfag viser vi barn hvordan alt i 

naturen henger sammen. 

 Antall plasser: 10-12 elever 

Dag og klokkeslett: Tirsdag 14:45-15:45 

Ansvarlig: Mohamed og Vysnavy  

AKS-NISK 

Målområde: IKT, norsk og matematikk  

Grunnleggende ferdigheter: Digitale ferdigheter 

Informasjon: Vi bruker læringsteknologi i lek og læring for å utvikle elevenes kreativitet og 

digitale ferdigheter. Vi tar for oss forskjellige temaer og lærer oss ord og begreper innenfor 

temaet. Eks: husdyr, kroppen, familie og årstider.  

Antall plasser: 10-15 elever 

Dag og klokkeslett: Tirsdag 14:45-16:00  

Ansvarlig: Hunees  

 



Hobbyklubben 

Målområde: Kunst, kultur, kreativitet og bærekraftig utvikling   

Grunnleggende ferdigheter: Finmotoriske ferdigheter, regne og språkutvikling  

Informasjon: Her skal vi lage mye fint. Både til dekor og bruksgjenstander. Vi skal fokusere 

på garn, vi skal blant annet strikke, lage makramé og brodere. 

Antall plasser: 12-15 elever  

Dag og klokkeslett: Tirsdag 15:00-16:15 

Ansvarlig: Saron 

 

Læringsstøttende aktiviteter på torsdager 

Sløyd 

Målområde: Kunst og håndverk 

Grunnleggende ferdigheter: Ord, begreper og matematikk  

Informasjon: Sløyd er læren om treverk. Vi skal bli kjent med ulike verktøy og hvordan 

disse anvendes. Vi skal blant annet tegne, pusse og lage eget navneskilt. Vi fokuserer på 

forskjellig type former; rektangel, firkant og trekant. 

Antall plasser: 10   

Dag og klokkeslett: 15:00-16:15 

Ansvarlig: Mohamed og Hamdi 

 

Allidrett på Furuset Forum 

Målområde: Fysisk aktivitet  

Grunnleggende ferdigheter: Sosial kompetanse, grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter 

Informasjon: Målet er å øke den fysiske aktiviteten gjennom et bredt faglig samarbeid og 

kursing av ledere, tilbys et allsidig idretts- og kulturtilbud med lek og moro. Barna skal daglig 

prøve ut og øke sine ferdigheter innen ulike idretter. Aktivitetene ledes av lokale instruktører 

og innleide krefter i samarbeid med lederne på aktivitetsskolene. 

Antall plasser: 20-30 elever   

Dag og klokkeslett: Torsdag 15:00-16:30, annenhver torsdag.  

Ansvarlig: Hunees og Saron 



 

Dansekurs 

 Målområde: fysisk aktivitet  

Grunnleggende ferdigheter: sosial kompetanse og fysisk aktivitet  

Informasjon: Dans er en mangfoldig og selvstendig kunstart. Dans inkluderer mange 

sjangere og samtidsdans er en av de mest sentrale. Vi skal lære oss grunnleggende teknikker 

for blant annet hip hop, breakdance og freestyle. 

Antall plasser: 15 elever  

Dag og klokkeslett: Torsdag  14:45-16:00 

Ansvarlig: Instruktører fra Haugerud IF og Vysnavy 

 

 

 

 

 

 

 

 


