
Læringsstøttende aktiviteter på tirsdag  

 

Korttriks 

Målområde: Matematikk og norsk  

Grunnleggende ferdigheter: Språk, regning begrepsopplæring 

Informasjon: Dette kurset går ut på morsomme illusjoner og triks. Korttriks er basert på 

logikk og systematikk. Meld deg på så, kan du imponere dine venner og familie!  

Antall plasser: Minimum 10 / Maks 12 

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

Ansvarlig: Tonje 

 

 

 

 

Kokkekurs 

Målområde: Mat og helse  

Grunnleggende ferdigheter: norsk og matte 

Informasjon: Kokken vil ta med barna på en kulinarisk reise med fokus både på matlaging og 

matematikk. Vi øver på praktiske oppgaver, måleenheter, hvordan 

følge en oppskrift og skal lære om kjøkkenredskaper.  

Antall plasser: Minimum 10/ maks 16 

Dag og klokkeslett: Tirsdag 14:45-16:15  

Ansvarlig: 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: Minimum 10/ maks 15  

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

Ansvarlig: Mohamed 

 

 

 

 

Brett/kort spill 

Målområde: matte og norsk 

Grunnleggende ferdigheter: sosial kompetanse, lesing og muntlige ferdigheter.  

Informasjon: Barna vil gjennom spill og aktiviteter sammen med andre, utvikle sosiale 

ferdigheter, utvikle positive relasjoner gjennom vennskap og felleskap.  

Eks: villkatten, UNO, mikado, ludo osv.  

Antall plasser: Minimum 10 / maks 15 

Dag og klokkeslett: Tirsdag  

                               Ansvarlig: Hunees 

 

 

 

 



Læringsstøttende aktiviteter på torsdag 

 

Sjakktrening 

Målområde: Fysisk og psykisk aktivitet. 

Grunnleggende ferdigheter: Regne, utholdenhet og tenke/ konsentrasjon strategier. 

Informasjon: Dette er en gruppe som vil videreutvikle sine regne ferdigheter og øke 

utholdenhet. Vi begynner først med den teoretiske delen. Hvor vi lærer om brikkene og 

poengsystemet. Deretter skal vi arrangere konkurranser. 

Antall plasser: Minimum 10 / Maks 15 

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

Ansvarlig: Mohamed  

 

 

 

 

Kunstnerspiren  

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  

Grunnleggende ferdigheter: Finmotoriske ferdigheter, regne og språkutvikling  

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

annet bruke perler, strikkeringer, makramé, farger og 

maling.  

Antall plasser: Minimum 12/Maks 15 

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

Ansvarlig: Vysnavy 

 

 

 

 

 



 

 

Eventyrlesing 

Målområde: språk og muntlige ferdigheter  

Grunnleggende ferdigheter: Lesing, skriving og konsentrasjon 

Informasjon: Vi leser kjente og ukjente historier for barna med hovedfokus på ord og 

uttrykk. Vi introduserer barna for eventyrverden med spenning og 

moro.  

Antall plasser: minimum 8/ maks 10 

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

Ansvarlig: Tonje  

 

 

 

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: Minimum 20/ maks 30  

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

Ansvarlig: Hunees og Tonje  


