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Marienlyst Aktivitetsskole 



Gledelig vinter! 

Velkommen til nye kurs her på MAKS!  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 fram til påske.  I de kommende måneder 

satser vi på populære og lærerike kurs, frilek, årstidenes kultur, og 

uteaktiviteter i vinterværet. Alle kursene vi arrangerer har forankring 

innenfor de målområdene som er retningsgivende for 

Aktivitetsskolen gjennom rammeplanen.  

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, 

sosiale og personlige utvikling.  

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

Kursene går over en periode på 5 uker hver, med unntak av 

Dramabarna som vil gå over flere kursperioder. I vinterferie og 

påsken vil det ikke være kurs. Barna kan melde seg på flere kurs i 

samme kursperiode. 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. 

Påmelding gjøres via google forms: 

https://docs.google.com/forms/d/1g27XiunXSvE-

3QKfN1dKgHGFvlzRIGex_iEUm6T-WGc/edit  

Frist for påmelding er 9. desember kl. 09.00! 

Oslo Vinterpark skiskole arrangerer skiskole for barna på MAKS.  

Skiskolen er en gang pr uke over 5 eller 10 uker. Dette er et kurs man må 

betale for å være med på og påmelding til kurset foregår direkte til Oslo 

Vinterpark.  

Kurset er på tirsdager fra kl. 14.30-16.00. Elevene hentes i buss fra skolen 

kl. 14.00 og er tilbake kl. 16.30. Kurset starter opp tirsdag i uke 2.  

Til elevene som er med på skiskolen, så bes det om at elevene tar med 

utstyret til skolen før skolestart og setter ski og staver i skuret vårt ute. 

Dette låses frem til elevene skal på skiskolen.  

 

 

 

 

Det er ingen skiskole i vinterferien uke 8 

https://docs.google.com/forms/d/1g27XiunXSvE-3QKfN1dKgHGFvlzRIGex_iEUm6T-WGc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g27XiunXSvE-3QKfN1dKgHGFvlzRIGex_iEUm6T-WGc/edit


 

Uker 2-3-4-5-6 

 

 

Dette er kurset for deg som liker å lage ting. På dette kurset så skal barna sammen 

jobbe med et felles prosjekt. Det blir klipping, liming, og sying. Kanskje vi også finner 

frem strikkepinner slik at barna kan prøve seg på strikking.  

PÅMELDING!  

 

Uker 2-3-4-5-6--9-10-11-12-13. Dette kurset vil også fortsette i vår sist 

kursperiode som har oppstart etter påske.  

 

Dette har tidligere vært et veldig populært kurs 

så vi er veldig glade for igjen kunne tilby dette 

til barna på 1. trinn. Dramabarna får sjansen til 

å lære om teaterkunsten og skuespill!  Alle som 

vil er velkomne til å melde seg på til 

dramabarna. På slutten av kursperioden vil vi 

sette opp et skuespill i skolens aula.  

 

 

PÅMELDING!  

 

 

 

 



Uker 2-3-4-5-6 

 

Dette kurset er for alle som liker morsomme og spennende aktiviteter ute. 

Kurset vil bli lagt opp med forskjellige aktiviteter fra gang til gang. Hvis 

det er forhold til det så kan det også være at barna skal få være med på 

skøyter og lære seg litt skiteknikker hvis det blir snø.

PÅMELDING 

 

Uker 9-10-11-12-13 

  

 

 Vi har sett at mange barn på 1. trinn er veldig glade i sjakk, og derfor 

starter vi opp med et eget sjakk kurs. Dette er et kurs for nybegynnere. 

Barna skal  lærer regler og enkle åpninger. Hvert kurs avsluttes med spill 

hvor vi har fokus på det de har lært. 

PÅMELDING 

 

Uker 9-10-11-12-13 

Alle barna må være trygge på 

veien. På dette kurset vil vi lære 

om regler for trafikk og 

fotgjengere. Hva betyr egentlig de forskjellige skiltene på veien, og hvorfor 

kjører bilene som de gjør? Vi skal ha forskjellige trafikk leker og 

morsomme aktiviteter som handler om barn i trafikken. 

PÅMELDING 



Uker 9-10-11-12-13 

 

På dette kurset skal barna få utforske spennende fenomener gjennom 

forenklede forsker-metoder. Dette blir et spennende og lærerikt kurs for 

barna som er med. Forskerspiren fokuserer på målområdene natur, 

teknikk og miljø. 

PÅMELDING 

Andre tilbud (uten påmelding): 

 

 

Vi vet det er mange av dere barna som elsker å spille 

brettspill!  Derfor prøver vi voksne på MAKS å legge 

fram brettspill av og til, slik at dere sammen med 

venner eller sammen med de voksne kan spille!  

 

 

Fysisk aktivitet er morsomt og viktig! Vi er heldige som 

har mulighet til å bruke skolens flotte gymsal til lek og 

aktiviteter sammen med barna.  

 

 

 



 

 

Dette er en aktivitet vi har fast hver uke når barna er på MAKS. Det er lagt 

opp til forskjellige aktiviteter som barna liker å holde på med. Noen 

ganger liker barna å tegne fritt mens andre ganger er det de voksne som 

bestemmer hva barna skal lage. 

  

Vi er heldige som får lov til å bruke skolens bibliotek hvor 

det er massevis av fine bøker man kan titte i.  Her er det 

kjempefint å øve seg på å lese selv! Vi leser ikke lekser her, 

vi leser bare for moro skyld!  Dere velger helt selv hvilke bøker dere vil se i, 

og kan finne dere en rolig krok hvor dere kan  kose dere med en bok. 

Noen ganger er vi også så heldige at bibliotekar leser høyt for barna. 

 

  

Den siste uken før påskeferien skal vi ha 

påskeverksted på MAKS!  Barna lager gaver og 

pynt – slik at vi får en god dose påskestemning 

før ferien! Alle skal selvsagt få være med!  

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

mange som melder seg på. Vi forbeholder oss retten å gjøre 

endringer dersom vi ser at det er behov for det.  

Maks serverer mat til barna hver dag, men dette er kun ment 

som et lite mellommåltid så det kan være lurt å ha litt ekstra mat 

i sekken. To dager i uken servere vi et litt større måltid til barna.  

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 1 ser slik ut: 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1300-

1415 
Utetid Utetid Utetid Utetid Utetid 

1415- 

1445 
Spisestund Spisestund Spisestund Spisestund Spisestund 

1445 

1600 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

Kurs og 

aktiviteter 

1600-

1630 
Utetid Utetid Utetid Utetid Utetid 

1645 MAKS stenger 

Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt. 

Mail til baseleder: meiva002@osloskolen.no  

mailto:meiva002@osloskolen.no

