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Gledelig vinter! 

Vinteren har gjort sitt inntog med temperaturer under frysepunktet, og nedbør 

i form av snø, noe som gjør at vi kan ha enda morsommere aktiviteter ute! 

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 påskeferien. Vi tar 

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

kursdager må avlyses. 

Vi lyser ut påmelding til 5 forskjellige kurs i denne katalogen. I første runde 

med kurs kjører vi 3 kurs over en 5 ukers periode, og i andre runde med kurs 

kjører vi 3 kurs over en 5 ukers periode. Kurset «Sceneekspertene» går over 

begge rundene. Runde 1 (uke 2, 3, 4, 5, 6) og runde 2 (uke 9, 10, 11 ,12 ,13).  

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. 

Påmelding til kurs gjøres via Google Forms:   

 

https://docs.google.com/forms/d/14QtduK7TTlubi54Z9NJFymB2Zy86dQfr4fVbmFKz9oo/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 9. desember kl. 09:00! 

https://docs.google.com/forms/d/14QtduK7TTlubi54Z9NJFymB2Zy86dQfr4fVbmFKz9oo/edit
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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 sette 
opp et dramastykke som skal vises frem på 
sommeravslutningen på MAKS. Det er replikker 
som skal pugges og kroppsspråk som skal sitte før 
vi viser frem stykket for publikum på selveste 
sommeravslutningen til MAKS. Derfor går 
Scenekunstnerne over hele denne kursperioden. 
Meld deg på, og bli del av et mesterstykke.

Uker: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 

 PÅMELDING KREVES 

 

 

Fotball er verdens største sport, og det er en sport 

hvor alle kan delta. De senere årene har sporten 

vokst til å fortsette også i vinterhalvåret i form av 

futsal, som er innendørs fotball. Vi skal prøve det 

samme på MAKS, og presenterer derfor kurset 

MAKS Futsal. Det blir lek med ball, enkle 

teknikkøvelser og mye sosialt samspill. Er du ny 

innenfor sporten, eller er en erfaren person som 

ønsker å trene mer, dette kurset passer for alle! 

Uker: 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

PÅMELDING KREVES 
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Håndarbeid er gøy, og man får sett resultater 

av det man gjør med engang. Vi skal i år ha 

makrame kurs på MAKS, hvor elevene skal få 

lage forskjellige ting gjennom vinteren.  

Dette blir et sosialt og koselig kurs for alle som 

ønsker å koble litt av i en travel hverdag med 

litt håndarbeid fra øverste hylle!  

Vårt hovedfokus i dette kurset blir på det 

sosiale miljøet og finmotorikken til barna. 

Håper vi ses på kurs! 

Uker: 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

PÅMELDING KREVES 

 

Vinteren er en årstid som åpner for mange 

forskjellige aktiviteter, og vi skal i dette 

kurset utforske noen av disse aktivitetene. 

Det blir turer i skog og mark, aking på 

Lekern’ og et par andre utflukter. Til alle 

dere som melder dere på dette kurset så er 

det svært viktig at dere har med dere klær 

etter værforholdene de dagene vi skal ha 

kurs. dette fordi kurset i all hovedsak 

foregår ute. Håper vi sees på kurs! 

 

Uker: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 

PÅMELDING KREVES 
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«Ori» betyr brette og «gami» betyr papir, til 

sammen blir dette papirbretting, og det er 

nettopp det origami går ut på. Det er kunsten å 

brette papir etter geometriske regler for å 

oppnå et ønsket design. Vi skal gjennom 

vinteren lære oss mange forskjellige design, og 

hvordan man skal brette papiret for å oppnå 

disse. Vi vil i dette kurset ha fokus på 

matematiske begreper, finmotorikk og sosialt 

samspill mellom elevene. Meld deg på, så kan 

du imponere venner og familie med fantastiske 

kreasjoner som stammer fra en gammel og 

tradisjonsrik japansk kunstform.  

Uker: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 

PÅMELDING KREVES 

 

 

Oslo Vinterpark arrangerer skiskole for barna på 

MAKS. Skiskolen er en gang per 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. Det ble delt ut et 

skriv i ranselposten til elevene tidligere i år.   

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 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. Skuret åpnes 07:30 og låses 

når det ringer inn til skolen og frem til elevene skal på skiskolen. 

Det er ingen skiskole i vinterferien (uke 8) 
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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. 

 

Fysisk aktivitet er morsomt og viktig! Gjennom hele året 

har vi utetid og gym moro på MAKS, både med 

arrangerte leker og hvor barna får utfolde seg fritt i lek. 

De dagene været tillater det benytter vi oss av 

utearealet vi har rundt oss på skolen, er været litt mer 

kranglete benytter vi oss av gymsalen.  

 

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 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 16:15! 
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Vi fortsetter med en fast formings dag i uken 

for elevene på 2. trinn. Vi skal lage masse 

kule og spennende ting som skal stilles ut på 

basen eller som eleven kan ta med seg hjem. 

Vi fokuser på barnas finmotorikk i form av 

klipping og tegning, men også utfordre 

barnas kreative sider med bruk av plastelina 

og maling.  

 

 

Vi har i år som i fjor stilletid på ukeplanen på 

2. trinn. 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 basen tilgjengelig slik 

at barna 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.  

Den siste uken før påskeferien skal vi ha 

påskeverksted på MAKS! Barna lager 

påskepynt– slik at vi får en god dose 

påskestemning før ferien!  
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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 mandag, onsdag og 

torsdag, 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 
1300-

1345 
Utetid Skole Skole Utetid  Utetid 

1345- 

1415 
Utetid Spising Utetid Utetid Utetid 

1415-

1445 
Spising Utedag Spising Spising Spising 

1445-

1615 

Kurs og 

aktiviteter 
Utedag 

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

