
Kurs Aktivitetsskolen uke 3, 4, 5 og 6 2020 
 
Her er kursene i Aktivitetskolens regi som vi legger opp til i uke 3-6. Barna får plass på 1 
aktivitet. Sett opp prioritert ønskeliste 1, 2 og 3. Diskuter med barnet hva det ønsker å gjøre 
på Aktivitetsskolen. Det er muligheter for frilek som foregår parallelt med de styrte 
aktivitetene, så barna trenger ikke være påmeldt aktiviteter for å ha en innholdsrik hverdag på 
Aktivitetsskolen. Det må være minimum åtte påmeldte til hvert kurs for at det blir satt i gang.  
 
4 klasse klubb er på tirsdager 14:00-16:00. De har Bollakjelleren de ukene vi ikke kjører kurs. 
 
 
Siste frist for å melde seg på er onsdag 08.01.20  
Liste med kursgrupper vil bli hengt opp og mailet ut innen fredag 10.01.20. 
Svar med e-post: aks.boltelokka@osloskolen.no 
 
 
2 trinn____________________________ 
 
Teater    Mandag: 14:30-16:00 
Stofftrykk   Mandag: 14:00-16:00 
Små kokker   Tirsdag: 14:00-16:00 
Forskerklubb   Tirsdag: 14:30-16:00 
Idrett    Onsdag: 14:45-15:45 
Små kokker   Torsdag: 14:00-16:00 
Dans    Torsdag: 14:00-16:00 
 
3 trinn____________________________ 
Teater    Mandag: 14:30-16:00 
Stofftrykk   Mandag: 14:00-16:00 
Små kokker   Tirsdag: 14:00-16:00 
Forskerklubb   Tirsdag: 14:30-16:00 
Idrett    Onsdag: 14:45-15:45 
Små kokker   Torsdag: 14:00-16:00 
Dans    Torsdag: 14:00-16:00 
 
 
4 trinn____________________________ 
Teater    Mandag: 14:30-16:00 
Stofftrykk   Mandag: 14:00-16:00 
Forskerklubb   Tirsdag: 14:30-16:00 
Idrett    Onsdag: 14:45-15:45 
Dans    Torsdag: 14:00-16:00 
 
 
 
 
 
 
 



Omtale av kursene på Bolteløkka. 
 
Idrett:  
På idrettskurset fordyper vi oss i to idretter. 
Vi tar for oss innebandy og hjørnefotball. Vi lærer regler og teknikker. Vi motiverer og 
presenterer barna for idrettens gleder. 

 
Stofftrykk: 
Barna skal teste ut ulike teknikker innen stofftrykk.  I løpet av kurset får barna hjelp til å 
designe sitt eget motiv, lage stempler og trykke sitt motiv på et bærenett. 
 
Dans: 
Barna lager en koreografi til en dans som vi viser fram for foreldre og de andre barna på 
Aktivitetsskolen etter endt kurs. 
 
Små kokker: 
Vi lager enkle og gode retter i en fei. Vi lærer å følge en oppskrift ved å bruke spennende 
ingredienser, ulike kjøkkenredskaper og god hygiene. Til slutt så spiser vi og koser oss. 
Elevene får øvelse i å lese og forstå en oppskrift. De får også øvelse i matematikk ved å bruke 
matematiske begreper slik som: Desiliter, gram, dele ½ og ¼. De må i aktiviteten samarbeide i gruppa. 
Kommunisere og fordele oppgaver seg imellom. 

 
Forskerklubb: 
Deltagerne blir tatt med inn i naturvitenskapens fascinerende verden. Gjennom egen forskning 
og spennende eksperimenter lærer barna om biologi, fysikk og kjemi.  
Elevene skal lære viktige ord som blir brukt i naturfag og bruke kroppen og sansene i 
utforskningen av disse ordene. 
 
Teater:  
På teater øver inn et lite teaterstykke som vi viser frem for foreldre og de andre barna på 
Aktivitetsskolen ved endt kurs. I denne periode skal vi jobbe med Ronja Røverdatter. På 
kurset jobber vi med kreativitet, samarbeid, sang og stemmebruk. Du trenger ikke å ha spilt 
teater før for å være med. Her skal alle få ha det gøy på og av scenen. Husk at siden du får en 
rolle og er viktig for de andre skuespillerne, bør man være på alle kursdagene. 
 
Hilsen Bolteløkka Aktivitetsskole. 


