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PROSJEKTPLAN FOR LESING OG REGNING PÅ 
AKTIVITETSSKOLEN TONSENHAGEN 2017-2018 

 
Mål for prosjektet 
Formålet med prosjektet L&R er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, og/eller øke elevenes grunnleggende 
ferdigheter i regning, gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og Aktivitetsskolen.  

 

 Mål 1: Utvikling av elevenes norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom læringsstøttende 
aktiviteter 
 

 Mål 2: Økt faglig samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen 
 

 Mål 3: Informasjon, dialog og samarbeid med foresatte 
 

 
Prosjektskoler 

 
 
 
 
 
 

 
Prosjektansvarlig i Utdanningsadministrasjonen 
Navn: Kristine Dehli  E-post: kristine.dehli@ude.oslo.kommune.no    

Ekeberg skole Tveita skole Årvoll skole 

Stenbråten skole Haugenstua skole Sagene skole 

Nøklevann skole Løren skole  Bjørnsletta skole 

Jeriko skole  Nordtvet skole  

Lutvann skole Tonsenhagen skole  
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Mål 1: Utvikling av elevenes norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom 
læringsstøttende aktiviteter 

Mål fra Rammeplanen 
Aktivitetsskolen skal være en læringsarena som understøtter skolens 
arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling 

Delmål 

 Styrke elevenes norskspråklige ferdigheter  

 Bidra til elevenes grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter 

 Fremme elevenes sosiale kompetanse gjennom varierte aktiviteter og 
mestringsopplevelser 

 Utarbeide et system for oppfølging og kvalitetssikring av tilbudet i 
Aktivitetsskolen 

Indikatorer (brukerundersøkelsen for Aktivitetsskolen) 

 I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen? 

 I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns faglige utvikling? 

 I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns sosiale utvikling? 
 

Status og identifiserte utfordringer: Alle trinn holder på med planlegging av innhold i aktivitetene. Aktivitetsplaner skal lages innen høstferien, oppstart 
av læringsstøttende aktiviteter i uke 42. 
 
 

Tiltak  
Tilby minimum to læringsstøttende aktiviteter i uken i Aktivitetsskolen som bidrar til å styrke elevenes lese-, skrive- og/eller regneferdigheter 

Aktivitet Ansvarlig Startdato Sluttdato Status 

Folkedans med begrepsinnlæring i forhold til bevegelser, kultur og sosiale koder Mojgan 01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Leseglede samtaler med fokus på språkutvikling gjennom eventyr Mojgan 01.11.20174 01.06.2018 Påbegynt 

Bibliotek for økt leseglede Vida 01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Spill med fokus på instrukser og sosial samhandling Vida 01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Forskerklubb med fokus på begrepsinnlæring av begreper innenfor naturfag, 
refleksjonsoppgaver, forskerteknikk for barn 

Vida 01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Høytlesning med fokus på språkutvikling Vida 
Mojgan 

01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Avis (fanzine) - Lage sammensatte tekster, formidle innholdet i et tema. Digitale ferdigheter. 
Intervjuer, lage statistikk og tabeller. 

Kristin 
Richard 

01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 
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Teater. Lese tekster, formidling og muntlig fremførelse. Sosial kompetanse: Selvhevdelse og 
anerkjennelse og selvkontroll. 

Silje 
Kristin 

01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Moro med matte. Quiz, Bingo, tall-lek, spill. Målet er økt tallforståelse i samsvar med skolen 
årsplan. 

Kristin 
Silje 

01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Mat og helse. Lese oppskrifter, lære begreper innenfor norsk og matte (måling). Alle 01.09.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Språkleker. Begrepsinnlæring og automatikk i språk (rim og regler) Mojgan 
Vida 

01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Geografi. Lesing og skriving. Fortelle gjennom fremføring. Mojgan 01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 
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Mål 2 - Økt faglig samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen 

Mål fra Rammeplanen 
Aktivitetsskolen skal følge opp og videreføre satsningsområder, 
temaer og regler som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i 
lokale planer 

Delmål 

 Sikre den faglige samhandlingen mellom skole og Aktivitetsskolen 

 Utarbeide lokale planer som sikrer samordning av skole og 
Aktivitetsskolen 

 Sikre felles forståelse av hvordan Rammeplanen og Oslostandarden skal 
forstås, implementeres og følges opp i praksis 

 Sikre felles forståelse for hva som ligger i læringsstøttende aktiviteter  

Indikatorer (brukerundersøkelsen for Aktivitetsskolen) 

 I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen? 

 I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen bidrar til ditt/dine barns faglige utvikling? 
 

Status og identifiserte utfordringer. Vi har satt rammeverk på plass og starter opp i uke 36. 
 
 
 
 

Tiltak 
Implementere planfestede fagmøter mellom lærere på 1.-4.trinn og Aktivitetsskolen 
Utarbeide planer for Aktivitetsskolen som viser en faglig sammenheng mellom undervisning og aktivitetstilbudet i Aktivitetsskolen 

Aktivitet Ansvarlig Startdato Sluttdato Status 

Faglig fokus på team med lærerne hver 2. team-tid , fokus på enkeltbarn ift aktiviteter 
og fag 

Kontaktlærer 
+baseleder 

12.09.2017 21.06.2018 påbegynt 

Prosjektressurs-lærer (PRL) veiledning med ansvarlige for aktiviteter en gang i måneden 
(torsdager) 

Elin + 
lærerspesialister 
+ baseledere 

21.09.2017 21.06.2018 påbegynt 

Tema på personalmøte den 4. uken i hver måned. Richard 
Baseledere 

22.09.2017 21.06.2018 Påbegynt 

Baseledere delta på 1 undervisnings-økt pr uke knyttet til fagområdet lesing eller 
regning (1.5 timer pr uke). Klasseledelse og fag og enkeltelever 

Richard 
Elin 

04.09.2017 21.06.2018 Påbegynt 
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Mål 3 – Informasjon, dialog og samarbeid med foresatte 

Mål fra Rammeplanen 
Aktivitetsskolen skal ha et strukturert og godt samarbeid med foresatte 
 

Delmål 

 Utarbeide felles ukeplaner for skole og Aktivitetsskolen. Planene er 
kjent og tilgjengelig for elever og foresatte 

 Aktivitetsskolen deltar og informerer om tilbudet på skolens 
foreldremøter for 1.-4.trinn 

 Utarbeide informasjonshefter om Aktivitetsskolen til foresatte og 
elever  

Indikatorer (brukerundersøkelsen for Aktivitetsskolen) 

 I hvilken grad opplever du å få god nok informasjon fra skolen/Aktivitetsskolen om hva som kan forventes av aktivitetsskoletilbudet? 

 I hvilken grad opplever du at Aktivitetsskolen gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter ditt/dine barn deltar i? 

 I hvilken grad er du fornøyd med bredden i aktivitetstilbudet som tilbys ved Aktivitetsskolen? 

 Hvor godt fornøyd er du med tilbudet ditt/dine barn får ved Aktivitetsskolen? 

Status og identifiserte utfordringer. Informert foresatte til høstens skolestartere på førskoledager. Tatt opp som tema på alle foreldremøter på høsten, 
også på 1. trinn. 

Tiltak 
Utarbeide og innføre felles ukeplaner for skolen og Aktivitetsskolen 
Arbeide kontinuerlig med å informere elever og foresatte om de læringsstøttende aktivitetene i Aktivitetsskolen 
 

Aktivitet Ansvarlig Startdato Sluttdato Status 

Samkjøring av ukeplaner hver 2. uke Richard 28.08.2017 21.06.2018 Ferdigstilt 

Infoskriv som inkluderer info om læringsstøttende aktiviteter hver 2. uke Baseledere 25.09.2017 21.06.2018 Påbegynt 

Mal for Infoskriv  Richard 01.11.2017 28.02.2018 Ikke påbegynt 

Delta på skolens foreldremøter på høsten og skolestartere i mai Richard 31.08.2017 30.09.2018 I prosess 

Delta på foreldremøte for skolestartere i mai Richard 01.05.2018 31.05.2018 Ikke påbegynt 

Delta på skolens foreldremøter på vinteren Baseledere 01.01.2018 28.02.2018 Ikke påbegynt 

Synliggjøring av aktivitetene i portalen Baseledere 09.10.2017 21.06.2018 Påbegynt 

Lage aktivitetsplaner og legge de ut i portalen. Baseledere 09.10.2017 21.06.2018 Påbegynt 

Mal for ukeplan, synliggjøre mål for aktiviteter Richard 01.09.2017 31.12.2018 Ferdigstilt 

Sosiale medier: Instagram generelt og Facebook spesielt på teater. Chriss 01.11.2017 01.06.2018 Påbegynt 

AKS-FAU møter 4 ganger i året Richard 01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 

AKS-leder deltar på FAU-møter (hver 2. måned) Richard 01.10.2017 01.06.2018 Påbegynt 

Infotavle utenfor hver base. Baseledere 01.10.2017 28.08.2018 Påbegynt 


