
Kurs Aktivitetsskolen uke 18, 19, 20 og 21 2019 
 
Her er kursene i Aktivitetskolens regi som vi legger opp til i uke 18-21. 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 
 
Jentefotball går på torsdager kl. 15.00-16.15. 
 
Aller siste frist for å melde seg på er tirsdag 23.04.19.  
Liste med kursgrupper vil bli hengt opp og mailet ut torsdag 25.04.19. 
Svar med e-post: aks.boltelokka@osloskolen.no 
 
 
 
2 trinn____________________________ 
 
Parkour  Mandag: 14:00-16:00 
Maling   Tirsdag: 14:00-16:00 
Små kokker  Tirsdag: 14:00-16:00 
Ansiktsmaling  Onsdag: 14:30-16:00 
Ukulele  Torsdag: 14:45-16:15 
 
3 trinn____________________________ 
Parkour  Mandag: 14:00-16:00 
Maling   Tirsdag: 14:00-16:00 
Ansiktsmaling  Onsdag: 14:30-16:00 
Ukulele  Torsdag: 14:45-16:15 
Små kokker  Torsdag: 14:00-16:00 
 
4 trinn____________________________ 
Parkour  Mandag: 14:00-16:00 
Maling   Tirsdag: 14:00-16:00 
Ansiktsmaling  Onsdag: 14:30-16:00 
Ukulele  Torsdag: 14:45-16:15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Omtale av kursene på Bolteløkka. 
 
Parkour: 
Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest 
effektive måten. I parkour lærer man å se omgivelsene på en ny måte. Gjennom teknikker 
hvor man tar i bruk hele kroppen, lærer man å ta seg frem raskt, samtidig som man forebygger 
skader. I kurset lærer vi om grunnleggende teknikker fra parkour og lar barna prøve seg på å 
kombinere disse i en hinderløype. 
 
Maling:  
Er du en kunstner i sjelen? 
Har du lyst til å male et stort bilde på lerret? 
Nå får du sjansen til det! 
På dette kurset skal du lære å eksperimentere med farger og maling. Prøve å male med store 
og små pensler og ikke minst ha det gøy. 
 
Ansiktsmaling:  
Vi lærer å male forskjellige motiver med ansiktsmaling på hverandre. Barna skal lære 
grunnleggende teknikker i ansiktsmaling og de får å male noen utvalgte magiske, skumle eller 
dyriske ansikt. Alle kursdeltakerne er både modeller og ansiktsmalere. 
 
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. 
 
Musikk: 
Vi lærer oss noen enkle akkorder på ukulele, skriver historier, dikt eller rim, og setter musikk 
til. Dramatiske miniatyrballader, mumlerap eller humoristiske viser – fokuset er på at barna 
lager noe de kan være stolte av. Ved kursslutt spiller vi på Vernissagen 28. mai. 
 
 
 
 
Hilsen Bolteløkka Aktivitetsskole. 


