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Gledelig skolestart!  

Endelig har skolen begynt etter sommerferien!  Vi på MAKS gleder oss 

skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har planlagt 

mange gøyale aktiviteter for dere, og håper dere melder dere på det dere 

har aller mest lyst til å være med på. 

Vi står klare med nye tilbud til barna på MAKS, og håper barna gleder seg 

til det! Denne tilbudskatalogen gjelder for de kursene og fellesaktivitetene 

vi skal ha frem til jul.  Vi vil legge ut en ny tilbudskatalog i januar 2019. I 

de kommende måneder satser vi på populære og lærerike kurs, frilek, og 

uteaktiviteter i høst og vinterværet.  Alle kursene har forankring innenfor 

de målområdene som er retningsgivende for Aktivitetsskolen gjennom 

Rammeplanen. Barna kan melde seg på flere kurs i samme kursperiode. 

Fordeling til kurs skjer etter først til mølla prinsippet; de som melder seg 

på først har størst sjanse for å få plass. Vi prøver imidlertid etter beste 

evne å la alle elever som er påmeldte innen fristen å få plass på minst ett 

kurs de har meldt seg på. Vi oppfordrer til at dere ikke henter barna i 

kurstiden slik at de går glipp av morsomme og lærerike kurs.  

Vi gleder oss til å ta med barna på alle disse aktivitetene, og håper disse 

tilbudene bidrar til at de små gleder seg til MAKS.  

 

Vi lyser ut påmelding til 5 forskjellige kurs i denne katalogen. 2 kurs går over 

begge rundene da det er ett kurs som skal vise frem det de har gjort på 

juleavslutningen vår, og trenger litt ekstra tid for å øve. Og ett kurs som har 

vært veldig populært. 

Runde 1 (uke 37 – 38 – 39 – 41 - 42) og runde 2 (uke 43 – 44 – 45 – 46 - 47).  

Vi anbefaler at foreldre sammen med barna leser i katalogen og velger kurs, slik 

at barna selv får velge hvilke aktiviteter de ønsker å delta på. Det ble etterspurt 
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å sette opp hvilke dager kursene faller på i katalogen, men da det er vanskelig å 

få på plass romfordelingen og vite antall barn som melder seg på de ulike 

kursene, så kan det bli endringer i forhold til dagene som står i katalogen nå. 

Noen av kursene har ikke oppgitt dag enda fordi vi må se ut ifra påmeldinger og 

romfordeling hva som passer best. 

 

Påmelding til kurs gjøres via Google Forms:   

 https://docs.google.com/forms/d/1MMCwJuTjgWl6YhDhN1ZKmm8KAjImMoeF8HHISz9DAcQ/edit 

 

Gå inn på linken, fyll ut skjemaet og trykk på «send» eller «submit» nederst på 

siden når all infoen er ferdig utfylt. Skjemaet vil da leveres direkte til oss slik at 

vi kan sette opp lister over deltakere til alle kursene. Etter påmeldingsfristen 

stenger påmeldingen, og det vil ikke lengre være mulig å melde seg på noen av 

kursene.  

Frist for kurspåmelding er  

Fredag 31/8 kl. 16:00! 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MMCwJuTjgWl6YhDhN1ZKmm8KAjImMoeF8HHISz9DAcQ/edit
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Lær å lage musikk via enkle instrumenter og PC. Mot 

slutten av kurset lager vi kanskje en sang som vi kan 

fremføre på juleavslutningen sammen med musikken vi 

har laget. Meld deg på hvis du er nysgjerrig på hvordan 

man kan lage musikk selv!    

Uker: 43 – 44 – 45 – 46 – 47 (2.periode) 

PÅMELDING KREVES 

 

 

Har du en interesse for matlaging, og er glad i 

gode smaker? 

Da kan dette være kurset for deg. Vi skal lære å 

lage enkle retter som du kan imponere noen der 

hjemme med. Det blir måling, smaking og dufter 

som vil gjøre nesen din fornøyd.  

 

Uker: 37 – 38 – 39 – 41- 42 (1.periode), 43 – 44 – 

45 – 46 -47 (2.periode) (Maks antall plasser 

24stk.pr.periode. Hver elev kan kun velge 1 

periode totalt med Barnas Kjøkken) 

PÅMELDING KREVES 
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Vi er så heldige på MAKS at vi har en superfin 

skolehage til disposisjon, så er du en person 

som er interessert i det som vokser i jorden, og 

som liker stell i hagen kan dette være kurset for 

deg. Her planter vi mange forskjellige planter og vekster, og siden høsten nå 

nærmer seg er det tid for litt stell i hagen. Vinteren nærmer seg, så for at 

skolehagen skal overleve gjennom vinteren må det det skal lukes, høstes og 

stelles i hagen. Hvis du ikke er redd for å få jord under neglene og bryr deg om 

livet i jorden kan dette være det perfekte kurset for deg. Meld deg på og hjelp 

oss å holde skolehagen i tipp-topp-stand. Vi skal også sette oss inn i bruk av 

kompost, og se på forskjellige nedbrytere samt veien fra mat til jord. Meld deg 

på og hjelp oss å ta vare på skolehagen vår.  

  

Uker: 37 – 38 – 39 – 41 - 42 (1.periode) 

PÅMELDING KREVES 

 

Liker du å danse og bevege deg til musikk og 

lære koreografi? Da kan dette være kurset for 

deg! Her vil du lære enkle bevegelsessekvenser 

og koreografi til musikk. Noe av det dere lærer 

på kurset vises frem for publikum på selveste 

juleavslutningen til MAKS. Velkommen til dans og bevegelse til musikk!  

Uker: 43 – 44 – 45 – 46 - 47 (2.periode) – (Maks.20 deltakere) 

PÅMELDING KREVES  
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Er du en person som trives på scenen, eller en 
person som aldri har stått på en før men ønsker å 
gjøre det? Da er dette kurset for deg! Her skal 
barna sammen med våre dyktige assistenter lage 
små drama/teater sekvenser. Det er replikker 
som skal pugges og kroppsspråk som skal sitte før 
vi viser frem stykket for publikum på selveste 
juleavslutningen til MAKS. Derfor går Drama og 
teaterkurset også over hele denne kursperioden.  

Uker: 37- 38 – 39 – 41 – 42 (1.periode), 43 – 44 – 45 – 46 – 47 (2.periode). 

PÅMELDING KREVES (Maks.20 deltakere) 

(Påmelding inkluderer deltakelse i begge 2 periodene, da sekvenser fra dette 

kurset vises på juleavslutningen) 
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Tilbud uten påmelding 

Vi fortsetter med fast rullerende datatid en dag i 

uken på 2. trinn. Det blir en fast dag i uken til 

datatid som går på rullering mellom de tre 

parallellene. Vi skal her lære elevene å bruke 

datamaskinen på en effektiv, trygg og nyttig måte. 

Vi vil nå ha fokus på datamaskinens brede 

bruksområde, og vi vil vise barna hvor mye en 

datamaskin kan være til hjelp i hverdagen.  

 

Vi er så heldige som har basseng på skolen, og vi på MAKS ønsker å utnytte 

dette. Vi fortsetter med fast drop-in svømming 

gjennom høsten og vinteren. Dette passer for 

deg som ønsker å leke deg i vannet, eller for deg 

som ønsker å lære deg å svømme. Husk 

badehette, badeshorts/drakt og håndkle de 

dagene det er svømming. 

Svømmingen varer til 16:00! 

I samarbeid med lærerne har vi alternativet 

om stilletid for de barna som ikke er på 

leksehjelp. Det vil si at hver mandag når 

lærerne har leksehjelp, skal også de som ikke 

er på leksehjelp få muligheten til å gjøre 

leksene sine. Vi på MAKS stiller 

grupperommet tilgjengelig slik at barna som 

ønsker det kan sitte stille og rolig her å jobbe 

med leksene sine frem til leksehjelpen er ferdig. Det vil også være en voksen 

tilstede, slik at barna kan få hjelp om de sitter litt fast.  
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I år har vi valgt å ha klasserullering på biblioteket på skolen. Det 

vil si at hver 3. uke får en klasse tilbud om å gå ned på biblioteket 

på tirsdager. Her kan barna sitte og lese i en bok, være med på 

høytlesning av en voksen eller bare bruke tiden til å titte på 

bilder i et leksikon. Barna får også tilbudet om å spille sjakk eller 

drive med andre rolige aktiviteter den tiden vi er der. 

 

 

   

Halloween er 31.oktober. I den forbindelse har vi 

fredag 2.november Halloween verksted og 

mulighet for å kle seg ut i eget medbrakt 

kostyme. 

Sverd og våpen må holdes hjemme denne dagen.   

 

25. oktober er det FN-dagen, og vi vil derfor denne uken ha fokus på FN og hva 

det betyr. Vi skal snakke litt om barns rettigheter og ha forskjellige aktiviteter 

knyttet opp mot FN-dagen.  

De siste ukene før jul er det juleverksted. Da lager vi 

forskjellige fine ting og får julestemning.  
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Uke 48 og 49 er det generalprøver før juleavslutningen. Sekvenser fra Drama og 

teater kurs, dansekurs og musikk kurset vil vises på denne avslutningen, 

sammen med sekvenser fra lignende kurs på 1.trinn og 3.-4.trinn. 
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Marienlyst Aktivitetsskole forbeholder seg retten til å endre aktivitetsplanen etter behov. 

*** 

Hvilke dager vi legger de ulike kursene på, vurderes etter hvor mange 

som melder seg på, og når flerbruksrommene er ledige.  

Vi forbeholder oss retten å gjøre endringer dersom vi ser at det er 

behov for det.  

Vi på MAKS serverer et mellommåltid til elevene alle dager, hvis 

dette ikke er nok kan det suppleres med egen matpakke.  De må også 

ha med seg gode uteklær og skift. 

Hjemsending foregår ved utkrysning på MAKS dersom vi har fått 

melding på mobilskole/mail på formiddagen eller telefonbeskjed om 

det. Faste beskjeder må gis på e-post til baseleder. 

En vanlig uke på Base 2 ser slik ut: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1315-

1400 
 

Stilletid/ 

Leksehjelp 

 

Skole 

 

Skole Skole  Utetid 

1400- 

1430 
Spising Spising Spising Spising Spising 

1430-

1600 

 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

1600-

1630 
Utetid Utedag Utetid Utetid Utetid 

1630-

1645 

Stenging  

Alle elevene samles i matsalen og er klare til å hentes 
 

Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt per e-post: 

siri.skar@osloskolen.no 

mailto:joula004@osloskolen.no

