
  

Tilbudskatalog 

Base 3 og 4 
 

 

 

 

 

Høsten 2018 

Marienlyst Aktivitetsskole 



2 
 

Gledelig høst og nytt skoleår! 

Et nytt skoleår er i gang, og det betyr også nye kurs på MAKS.  

Vi fortsetter med et bredt tilbud av kurs med varierte aktiviteter som passer for 

alle barna. Alle kursene er lagt opp slik at de belyser emner på lærernes 

årsplaner og har forankring innenfor de målområdene som er retningsgivende 

for aktivitetsskolen i henhold til rammeplanen. Denne tilbudskatalogen gjelder 

for de kursene og fellesaktivitetene vi skal ha fram til juleferien.  

Vi tar forbehold om at det er en del fri- og helligdager denne perioden hvor 

enkelte kursdager må avlyses. 

Vi lyser ut påmelding til 6 forskjellige kurs i denne katalogen. I begge rundene 

med kurs kjører vi 4 kurs over en 5 ukers periode. «Move-it» går over begge 

rundene da det er et kurs som skal vises frem på juleavslutningen vår, og 

trenger litt ekstra tid for å øve.   

Runde 1: 37, 38, 39 ,41 ,42, Runde 2: 43, 44, 45, 46, 47  

Vi anbefaler at foresatte 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 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, kan det bli endringer i forhold til dagene som står i katalogen nå. 

Påmelding til kurs gjøres via Google Forms:   
https://docs.google.com/forms/d/1CPPyDBqbUlT6pxKEy5oF0RRigsD15U_0iXMJEaiWDIw/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. August kl. 16:00! 

https://docs.google.com/forms/d/1CPPyDBqbUlT6pxKEy5oF0RRigsD15U_0iXMJEaiWDIw/edit


3 
 

 

Har du et skateboard eller en sparkesykkel hjemme 

som du gjerne ønsker å bruke i MAKS-tiden. Da er 

dette kurset for deg. Vi skal gjennom 5 uker lære 

triks og grunnleggende ferdigheter på skateboard 

eller sparkesykkel. Det eneste kravet vi stiller til de 

som skal være med på kurset er at de har med eget 

skateboard eller egen sparkesykkel, og tilhørende 

beskyttelse (hjelm og/eller kne og albuebeskyttelse).  

Uker: 37, 38, 39 ,41 ,42 (Runde 1)  

PÅMELDING KREVES 

Er du glad i å tegne? Da kan dette være kurset for deg. 

Vi skal gjennom 5 uker lære forskjellige 

tegneteknikker og måter å tegne på. Vi skal lære 

blyantgrep, hvordan vi bruker hele arket når vi tegner, 

fargelegging og teknikker for å holde oss innenfor 

strekene. Meld deg på å oppdag din indre kunstner! 

Uker: 37, 38, 39 ,41 ,42 (Runde 1) 

PÅMELDING KREVES 

Er du glad i å bevege kroppen din til fengende rytmer, 

og ønsker å bruke kroppen og stemmen til å formidle 

en fortelling til publikum? Da kan dette være kurset 

for deg. Vi skal i dette kurset ha fokus på 

koordinasjon, balanse, formidlingsevne og sceneglede. 

Vi øver til juleavslutningen på MAKS hvor vi skal vise 

frem det vi har lært oss gjennom disse 10 ukene.  

Uker: 37, 38, 39 ,41 ,42 (Runde 1) 43, 44, 45, 46, 47 (Runde 2) 

PÅMELDING KREVES 
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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. Meld deg på å bli den neste Hellstrøm. 

Uker: 43, 44, 45, 46, 47 (Runde 2, Maks antall plasser 24stk)

PÅMELDING KREVES 

   

Er du glad i musikk, og ønsker å lære mer om dette 

fantastiske mediet? Da kan dette være kurset for deg. Vi vil 

gjennom 5 uker lære om musikk og barna skal selv få være 

med på å produsere egne beats, legge på vokal og 

ferdigstille en sang. Vi er så heldig at vi har assistenter med 

stor kompetanse innenfor musikk og som veldig gjerne 

ønsker å inspirere barna til å drive med dette. Meld deg på, 

kanskje du blir den neste Kygo.  

Uker: 43, 44, 45, 46, 47 (Runde 2) 

PÅMELDING KREVES 

 

I dette kurset skal barna få være med på 
planleggingen og byggingen av en by. Med kapla 
skal barna være med på å utforme ulike bygninger 
som offentlige bygg, fabrikker og museer. De skal 
være med på å planlegge veier, parker og annet 
som trengs for å få en by til å gå rundt. Sentrale 
spørsmål skal diskuteres og besvares. Meld deg på 
å finn din indre arkitekt. Kurset vil gå over en uke 
av gangen, slik at første gruppe med barn har kurs 
hver dag i én uke, så kommer neste gruppe med 
barn uken etter osv.  
Uker: Alle uker frem til jul.  

PÅMELDING KREVES 
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Tilbud uten påmelding 

Det blir en fast dag i uken til datatid som går på 

rullering mellom de tre parallellene. Vi skal lære 

barna 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 skal lære barna at datamaskinen 

ikke bare er til spill og moro, men også et nyttig 

verktøy til skolearbeid. 

 

Vi er så heldige som har basseng på skolen, og vi på 

MAKS ønsker å utnytte dette. Vi vil derfor sette opp en 

dag i uken med svømming for 3. og 4. trinn. Det vil bli 

klasserullering på svømmingen fra uke til uke slik at en 

klasse får svømming hver 3. uke. 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. 

I samarbeid med lærerne har vi alternativet 

om stilletid for de barna som ikke er på 

leksehjelp. Grunnet rom-mangel har vi i år 

valgt å ha stilletiden dagen etter lærernes 

leksehjelp. Hver tirsdag stiller vi et klasserom 

og en assistent til disposisjon slik at de barna 

som ønsker et lite avbrekk fra en hektisk 

hverdag eller litt ekstra tid til leksene får det.   
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I år har vi valgt å ha klasserullering på biblioteket. 

Det vil si at hver 3. uke får en klasse tilbud om å gå 

ned på biblioteket. 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. 

 

31. oktober er Halloween. Dette er egentlig en 

amerikansk tradisjon, men vi synes fortsatt det er 

veldig gøy å ha Halloween i Norge også. Vi skal ha et 

Halloween verksted på MAKS hvor vi skal gi barna 

muligheten til å lage mange Halloween effekter som 

vil gi skolen skikkelig Halloween stemning. Vi holder 

en liten Halloweenfeiringen fredag 2. November. På 

MAKS. Da kan barna ha med seg kostymer som de 

kan bytte til etter skoletiden. Sverd, pistoler og 

masker må dere la ligge hjemme denne dagen.  

 

Siste uken før juleferien har vi juleverksted 

på MAKS slik at barna kan gå inn i juleferien 

med en god dose julestemning. Vi lager 

diverse julepynt og gaver som barna kan gi 

videre til noen de er glade i, eller bruke det 

til å pynte hjemme.  
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Marienlyst Aktivitetsskole forbeholder seg retten til å endre aktivitetsplanen etter behov. 

*** 

Etter ønske er det satt inn hvilke dager kursene faller på, men vi 

forbeholder oss retten til å gjøre endringer om det skulle bli behov 

for det. Blir det f.eks. så mange deltakere på et kurs at vi må dele det 

opp i to grupper vil det bli to forskjellige dager med kurs.  

Vi på MAKS serverer et mellommåltid til elevene hver dag i form av 

brødmat, smoothie og varmmat. Hvis dette ikke er nok kan det 

suppleres med egen matpakke. Barna må også ha med seg 

tilstrekkelig med skiftetøy og utetøy. 

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 3 og 4 ser slik ut: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1315-

1400 
Skole Skole Skole Skole  Skole 

1400- 

1430 

Leksehjelp

/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: 

joula004@osloskolen.no 

mailto:joula004@osloskolen.no

