
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsstøttende 
aktiviteter 

Grunnleggende ferdighet og mål Ledes av 
 

 

Lesehulen 

Lesing 
 
Mål: Lære seg å være godt publikum og lytte, øke leselysten og 
leseferdigheter, bli tryggere på å lese høyt og bli kjent med 
norske ord og uttrykk. 
 

 
Martine Nesse (baseleder) 

 

Sjakk 

Muntlige ferdigheter 
 
Mål: Kreativitet, tenke strategisk, ta beslutninger, øke 
konsentrasjonsevnen 
 

Thomas Hartvig 
Kompetanse: Tatt sjakkurs i regi 
av utdanningsetaten. 
 

 

Kreative spirer 

Muntlige ferdigheter 
 
Mål: Støtte opp under skolens arbeid med fag, kreativitet, 
undring, skaperfølelse. 
  

 
Martine Nesse (baseleder) 

 

Kahoot 

Lesing 
 
Mål: Å bli kjent med og øve seg på ord og begreper, tall og 
regnestykker, klokka, engelske gloser, dyr, blomster og frukt, 
bær og grønnsaker og mye mer. 

Martine Nesse (baseleder) 

 

 

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER PÅ 

BASE 2 SKOLEÅRET 2019-2020 

Våre læringsstøttende aktiviteter skal være lystbetonte, lekpregede og 

gi mestringsfølelse. Aktivitetene i denne kategorien skal være godt 

planlagte og understøtte skolens arbeid med de grunnleggende 

ferdighetene lesing, regning, skriving, digitale ferdigheter og muntlige 

ferdighetene. Aktivitetene skal være preget av lek og kun fungere som 

repetisjon eller overlæring av skolens faglige temaer. 

På base 2 har vi karakterisert følgende aktiviteter som læringsstøttende aktiviteter 

skoleåret 2019-2020: 

PERIODE 2 (01.12 – 28.02) 



 

KORT OPPSUMMERING 

 

Lesehulen: 

Fokuset har vært på høytlesning og å lage en oppsummering fra det vi har lest. Vi har også hatt ulike bokstavleker 

samt leting etter høyfrekvente ord i bøkene våre.   

 

Sjakk: 

Her har barna fått muligheten til å lære seg å spille sjakk sammen med Thomas. Han har gått på kurs i tillegg til å 

være svært god fra før. De barna som kunne sjakk fra før har fått muligheten til å utvikle seg og lage noen nye 

strategier.  

 

Kreative spirer: 

I perioden hvor skolen lærte om verdensrommet, så laget vi blant annet våre egne planeter. Vi brukte isoporkuler 

og malte på dem. Vi hadde også tegnekonkurranse og maling på ark i forhold til dette temaet. 

 

På juleverksted laget vi julekort med 3D juletre, juletrepynt i forskjellige former med perler og en annen variant ved 

å tegne rundt sin og lage en julenisse som vi laminerte.  

 

Vi har også hatt andre aktiviteter, som f.eks å lage ulike insekt/dyr-ringer, ved å brette og klippe papir, limt blader 

fra trærne på ark når det var høstttema og generelt laget ulike ting ved hjelp av saks, papir og lim.   

 

Kahoot: 

På Kahoot i denne perioden har temaene vært tall, penger, bokstaver/former, jul og vinter. Vi har også hatt om 

verdensrommet her samt spørsmål om høsten og trær i naturen. Godt og blandet!   

 

 


