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Snart kommer våren til oss på Marienlyst AKS, og vi gleder oss 

skikkelig til å benytte de fine uteområdene vi har med både Leker`n 

og kunstgresset rett i nærheten. 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 fram til sommerferien.  I de kommende 

måneder satser vi på populære og lærerike kurs, frilek, årstidene, 

kultur, og uteaktiviteter i vårværet.  

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 anbefaler at foreldre og barna sammen leser i katalogen og velger 

kurs, slik at barna selv får velge hva de vil gjøre på MAKS. Barna kan 

melde seg på flere kurs i samme kursperiode.  

Påmelding gjøres via google forms: 

https://docs.google.com/forms/d/1eR6BTneag3p0cY3K

bgNpRYpPOjEwkZjexPzer2Z2Lpw/edit  

Frist for påmelding er fredag 16. mars kl. 12:00 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eR6BTneag3p0cY3KbgNpRYpPOjEwkZjexPzer2Z2Lpw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eR6BTneag3p0cY3KbgNpRYpPOjEwkZjexPzer2Z2Lpw/edit


 

I forrige kursrunde hadde vi kurset 

«Sansegruppe i M-klassen». I denne 

runden er vi glade for å kunne tilbyd Tegn 

til Tale kurs. Tegn til tale brukes for å 

tydeliggjøre talespråket for dermed å 

styrke samspill og språkutvikling. Det 

brukes tegn som er utviklet for 

døve/hørselshemmede og tegnene blir brukt sammen med tale. Vi vil på 

dette kurset ha fokus på eventyr og sanger. Vi håper etter hvert at elevene 

blir så flinke at de også kan kommunisere med de elevene som ikke har 

språk på skolen vår. 

PÅMELDING! 

Uker 14-15-16-17-18 

Maks antall plasser 15 stk. 

 

 

Er du glad i 

idrett og har lyst til å prøve nye ting da 

er dette kurset for deg. I løpet av dette 

kurset skal barna få prøve seg på 

forskjellige idretter som de kanskje ikke 

kjenner så godt til fra før. Det blir mange 

spennende aktiviteter og kanskje barna finner en idrett som de liker 

spesielt godt og har lyst til å fortsette med?

PÅMELDING! 

Uker 14-15-16-17-18 

Maks antall plasser 25 stk. 



 

Følg med på hva som skjer i naturen 

når den våkner til liv igjen etter en 

kald vinter og se hvor mye den 

forandrer seg i løpet av et par 

vårmåneder! Hvilken dato så du 

den første hestehoven i blomst og når så du den første linerla?  

Barna skal bli kjent med fuglene i sitt nærmiljø! Vi vil skaper 

undring, nysgjerrighet og interesse for natur og naturvern.! 

Gjennom kurset skal elevene lære om fuglenes livssyklus, 

næringsvaner og tilpasning til omgivelsene. De skal også lære å 

bruke utforskende arbeidsmåter.  

PÅMELDING 

Uker 14-15-16-17-18 

Maks antall plasser 20 stk. 

 

Musikk er noe som bringer både 

store og små sammen. På dette 

kurset vil vi kunne bli kjent med 

vår egen stemme. Scenekunsten er noe vi brenner for og med dette får de 

lært nye og gamle sanger som kan inspirere til å fortsette utforskingen av 

musikk og rytme. Vi vil også jobbe frem sanger elevene vil synge under 

sommer avslutningen. Dette kurset vil bli på mandager fra kl. 13:15-14:00. 

og har oppstart mandag 9. april. 

PÅMELDING! 

Uker  15--16-17-18 og  

19-21-22-23-24 

Maks antall plasser 25 stk. 



 Vi har sett at mange barn på 1. trinn er veldig glade 

i sjakk, og derfor starter vi opp med et 

videregående kurs i sjakk.  Dette er et kurs for de 

som kan litt sjakk fra før, og som vil bli enda bedre 

til å spille.Hvert kurs avsluttes med spill hvor vi har fokus på det de har 

lært. 

PÅMELDING! 

Uker 14-15-16-17-18 

Maks antall plasser 25 stk. 

 

På dette kurset skal vi jobbe frem en 
koreografi elevene skal vise under 
sommeravslutningen. Koreografien 
er en del av forestillingen "Jorda 
Rundt" og elevene skal danse en 
japansk inspirert trommedans som 
kommer til å være full av energi og 
moro! Det vil også være tid til 
morsomme danseleker og enkle kombinasjoner som trener opp elevens 
koordinasjon og konsentrasjon.  
 

PÅMELDING! 

Uker 19-21-22-23-24 



 

Andre tilbud (uten 

påmelding)  

 

Vi er heldige som har en flott skolehage som 

vi kan bruke sammen med barna her på MAKS. I skolehagen skal vi 

sammen med barna legge til rett for planter og grønnsaker. I tråd med 

skolens læringsmål for naturfag skal barna lære navn og kjennetegn på de 

forskjellige plantene vi skal ha i skolehagen. Plante grønnsaker og fine 

blomster. Kanskje vi til og med kan bruke grønnsakene til matlaging når 

høsten kommer. Vi håper at vi kan bidra til å skape interesse og 

nysgjerrighet sammen med barna når vi er i skolehagen 

 

Dette er en fast aktivitet som vi har en eller flere 

dager pr uke. Her kreves det ingen påmelding, 

men de barna som vil kan få være med. Det er 

litt forskjellig hva som barna for være med å lage 

når det er forming. Noen ganger er det fri 

tegning, og andre ganger er det en spesiell ting barna lager sammen 

med de voksne på MAKS.  

 



På biblioteket er det alltid fint å være for 

barna.   Her er det kjempefint å øve seg på 

å lese selv! Vi leser ikke lekser her, vi leser bare for 

moroskyld!  Dere velger helt selv hvilke bøker dere vil se 

i, og finner dere en rolig krok blant bøker og barn. 

Enkelte ganger er vi også så heldige at skolens bibliotekar 

har høytlesning for barna. 

 

 

Fotball er, som alle vet, det mest populære 

ballspillet i hele verden!  Vi vil sette i gang 

med kamper og øvinger på 

kunstgressbanen!  Dette er en morsom 

aktivitet som alle, både de som spiller mye 

og de som spiller lite fotball kan være med 

på. Vi sees på banen! 

Vi bruker også de fine uteområdene som er 

på leker`n i utetiden sammen med barna. Der er det alltid mye å finne på 

og leke med.  

 

 

Den siste uken før grunnlovsdagen, skal vi 

ha 17. maiverksted på MAKS!  Barna lager 

pynt og sløyfer – slik at vi kan bidra til en 

skikkelig feiring grunnlovsdagen 


