
Storebasen på Bolteløkka Aktivitetsskole 
På Storebasen er det ca 150 barn fra 2., 3. og 4 trinn.  Her jobber det 1 baseleder og 12 
assistenter. Vi holder til i annekset, et eget bygg i øvre skolegård. Vi organiserer 
aktivitetene våre i kurs i to bolker på fire uker i halvåret. Da tilbyr vi kurs som Teater, 
scenografi, små kokker, idrett, forskerklubb, skulptur, toving, strikking og hekling. Barna 
melder seg på et kurs i kursperioden. De andre ukene har vi temauker. Det kan være temaer 
som friidrett, dyra i byen, insekter, blomster, så og plante, fotballcup, leker i skolegården, 
vær og vind, telle og regne, teater, musikk, maleri. Vi har også aktiviteter som kalles Dagens. 
Da henger vi opp en lapp med dagens aktivitet som barna melder seg på samme dagen. Dagens 
kan være aktiviteter som ballspill, karaoke, dans, teater, tur. Vi har også 4 klasse klubb en 
gang i uka hvor 4. trinn har 2 etg for seg selv. De har også dager i nedre skolegård og på 
Bislett. 

Arenaer på Storebasen. 

Underetasje: Her finner du x-lista vår hvor foreldre og barna krysser seg inn om morgenen. 
Kjøkkenet vårt hvor barna spiser på omgang. Fra kl. 14.00-16.00 åpner vi opp for lek inne. Vi 
har bordaktiviteter som tegning, spill, figurlek og konstruksjonslek. Vi har et 
puterom/utkledningsrom hvor barna kan bygge med puter eller kan kle seg ut og spille 
teater.I underetasjen finner du også garderobeplassene til 2 og 3 trinn. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.etg: Kl. 14.00-16.00 åpner vi 1. etg. Her er arenaen for formingsaktiviteter. Her foregår 
det alltid tegning og perling. Av og til organiseres det større formingsaktiviteter som 
strikking, hekling, toving, maling og aktiviteter i forbindelse med jul og påske. 
Vi har også et lite bibliotek hvor barna kan lese bøker og tegneserier, høre på 
musikk/lydbøker på høretelefoner, spille sjakk og gjøre lekser. 
I 1.etg finner du også garderoben til 4A. 
 

   
 
2.etg: Mellom 14.00-16.00 åpner vi denne etasjen. Her finner du lekerommene våre. Her har 
vi konstruksjonslek som Lego, klosser, kulebane, togbane. Vi har et lite Barbierom, en 
kjøkken/butikk krok, figurlek med playmo og plastfigurer og et dukketeater. 
I 2. etg finner du også garderobene til 4B. 
 

        
 
Ute: Barna kan alltid velge å være ute. Her foregår det alltid fotball og stikkball. Vi har et 
klatrestativ og sandkasse med et lite lekehus. Mellom 14.00-16.00 har vi ute sandkasseleker, 
sparkesykler, byggematter og av og til gigantsjakk. På vinteren har vi sklimatter og 
rompeakebrett. 
 

   


