
Idebank for trinnaktiviteter  

En av trinnkontaktene sine oppgaver er å ta initiativ til sosiale aktiviteter på trinnet. 

Dette betyr ikke at trinnkontaktene skal arrangere aktivitetene, men sørge for at det 

blir etablert grupper som kan arrangere aktiviteter på foreldremøtene.  

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal finne på, hvor mye jobb det kreves, 

hva som passer for de ulike trinnene osv. Her følger derfor en oversikt over aktiviteter 

som er gjennomført tidligere på ulike trinn.  

Fellesarrangementer som settes i gang av FAU er Juletrefesten for 1. – 5. trinn og 

Nyttårsfesten for 6. og 7. trinn, samt 17. mai-arrangementet. De fleste trinn 

arrangerer også sommerfest/avslutning. 

Spillkveld 
Gjennomføres i passende rom på skolen, med både foreldre og barn. Alle har med 

seg (favoritt)spill (kort, yatzy osv) og litt mat og drikke til et felles bord.  

Alternativ: Arrangere spillkveld i skolegården, med rom inne som backup ved 

regnvær. Trivselslederene i klassen kan spørres via lærerne om de kan tenke seg å 

organisere noen leker. Hver familie kan ta med seg egen mat, eller felles bord som 

over. Det kan være aktuelt med grilling til denne aktiviteten, da må det ordnes griller.   

Varighet: 2 timer.  

Passer for: 1.- 7. trinn. Alternativ spillkveld passer for 4. – 7. trinn. 

Vinteraktivitetsdag/kveld 
Kan gjennomføres på for eksempel Storebrand. Barna og voksne kan ha med 

skøyter, ski og akebrett. Grilling hvor alle tar med egen mat. Grill eller bål må ordnes.  

Varighet: 2-3 timer.  

Passer for: Alle trinn 

Baking av lussekatter 
Trinnet som skal levere lussekatter til lucia-feiringen på skolen kan samles og bake 

på skolekjøkkenet dagen før. Alle har med egen deig, men baker ut på 

skolekjøkkenet. Arrangementansvarlig passer på å låne skolekjøkkenet. Alle barna 

må ha en ansvarlig voksen til stede. Pass på at det ikke blir bakt alt for mange 

lussekatter, men hvis ikke mange nok kan møte opp dagen før, må noen bake 

hjemme.  

Varighet: 2 timer.  

Passer for: 3. trinn (ansvarlige for lussekatter)       



Natursti med reflekser 
Refleksløp med bål og grilling. Kan for eksempel gjennomføres i skogen ved 

Ramlapinnen (Frydenhaug), i Burumskogen, Vardåsen eller Nordskogen. Barn og 

voksne deles i grupper på 6-8. Legg opp en løype med ca. 8 poster med spørsmål og 

oppgaver. Mellom postene henger det masse reflekser som fungerer som veiviser, 

alle må ha med lykter for å se refleksene. Etter refleksløpet grilles det på Ramla-

pinnen. Premie for gjennomført natursti kan være reflekser som man gjerne får hos 

forsikringsselskaper, NAF etc.      

Varighet: 2 timer.  

Passer for: 1. – 7. trinn 

Kanotur – Langen (Gjersenga) 
Telttur ved Langen med kanoer. Grilling på kvelden. Det anbefales at denne turen 

gjennomføres i samarbeid med ett annet trinn. Da kan man leier kanoer fra speiderne 

en hel helg og ha en overnatting hver. Foreldrene må ordne med transport av kanoer 

og utstyr, og alle barn må ha en ansvarlig voksen med seg. Ski kommune v/Morten 

Sandaker er kontaktpunkt for nøkler til bommen ved Gjersenga. 

Varighet: En kveld/natt/morgen.  

Passer for: 3. - 7. trinn       

Klassefester m/ulike tema  
Gymsalen kan lånes til klassefester. Det anbefales at det ikke er kostnader knyttet til 

å delta på klassefester, men at utgiftene dekkes av klassekassa.  

Aktuelle tema: Halloween, Karneval, Disco, Svart/hvitt,   

Varighet: 2 – 3 timer.  

Passer for: 1. -5. trinn (6. og 7. trinn har nyttårsball)       

Julefrokost/påskefrokost for barn og foreldre 
Arrangeres av foreldrene, alle tar med en ting hver til en felles frokost. Man må da ha 

en liste over hvem som tar med hva. Frokost kan spises enten i klasserommene, eller 

på annet passende sted på skolen.  

Foreldrearrangementer 
Mammakveld, pappakveld, foreldrekveld. Enten privat, eller på et av utestedene i Ås.  
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