
KURSKATALOG 

RØDTVET AKS – BASE HAGA’N 

SOMMER 2018 

 

Ansatte: 
Laila (Baseleder) Tharsika 

Eirik  Wenche 

Rozina    Trine  

Jalil                                                   Fast vikar: Yessenia 



Vårens kurs  
  

  

Disse kursene kan man velge mellom: 

miljøagentene, formingskurs, forskerkurs og 

teatersport (maks 20 plasser).  

I tillegg til kursene våre har vi også de 

læringsstøttendeaktivitetene: Lek med tall og 

Lek med språk. Dette er aktiviteter hvor vi 

ønsker å vekke barnas interesse for regning og 

lesing, gjennom lekpregede læringsmetoder 

som brettspill, terningspill, A-ball, høytlesing, 

Kahoot, etc. 

Påmelding gjøres ved å sende mail, med barnets navn, klasse og 
ønskede kurs, til baseleder: Laila Petersen   

lailap1003@osloskolen.no  
Ranger kursene etter ønske. F.eks.: 

1.valg-tirsdag: miljøagentene, 2.valg-tirsdag: formingskurs                                          

1.valg-torsdag: forskerkurs, 2.valg-torsdag: teatersport 

Påmeldingsfrist: 8/5-18. 

Merk mailen med “Påmelding til kurs” 

 

 

• Vi starter opp med kursene i uke  

21.  

• Kursene vil pågå frem til sommerferien.   

• Det er frivillig om man vil melde seg på. 

• Leksetid og de 
læringsstøttendeaktivitetene kommer i 
tillegg til kursene.   



Dere kan forvente av aks:   

-Barna får beskjed når kursene starter.  

-Vi samler inn barna og gjør de klare for aktiviteten.  

-Et planlagt opplegg med lek, moro, læring og mestring.  

-Motiverte og kompetente voksne.  
  

Dere må sørge for følgende:   

-Barna må ha klær som tåler maling, skitt eller lignende (formingskurs, forskerkurs). 

-Barna må være motiverte og informert om at de meldes på kurs og leksetid.  

-Barna må være klar over at hvis de er påmeldt et kurs eller en aktivitet skal de i 

utgangspunktet være med hver gang. Vi har ikke anledning til å bruke tid på å overtale barna 

til å være med, da dette vil innebære at vi ikke kommer i gang når kurset starter.   

  

Avmelding og bytting av kurs:   

  

-Det er i utgangspunktet mulig å bytte kurs, men er det fullt på et kurs kan vi ikke ta inn flere.   

-Vi tar forbehold om å melde barn av kurs om de gjentatte ganger ikke vil være med. 
 

 

 

 



Miljøagentene 
(tirsdager kl.14.15-15.30)  
 

Dere trenger jorda, og jorda trenger dere!  

På dette kurset lærer man om hvordan vi kan gjøre noe med 

klimaendringene, og hvordan vi kan bli flinkere til å ta vare på 

naturen.  

 
  

 

Kursansvarlige: AKS v/Laila og Rozina 

Tidspunkt: Tirsdager kl. 14.15-15.30 

Sted: Klasserom og ute. 

Mål: Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid.  

 

 



Formingskurs 
(tirsdager kl.14.15-15.30) 
  

På formingskurs skal barna få utfolde sin kreativitet ved å klippe, lime, male, 

brette etc.  AKS har masse fint utstyr og spennende materialer.  

Kurset holdes i samarbeid med kunst og håndverkslærer. 

  

 

Kursansvarlige: AKS v/Tharsika og Wenche 

Tidspunkt: Tirsdager kl.14.15-15.30 

Sted: 4.trinn sine klasserom 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og 

kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner 

gjennom arbeid med ulike uttrykk.   

 

 
 

 
 



Teatersport 
(torsdager kl.14.15-15.30) 

Fantasi, spontanitet, lekenhet og tilstedeværelse står i fokus på 

dette kurset. 

Kurset holdes av Jalil, han har åtte års skuespiller- og 

regissørutdanning ved Fine arts institutt i Irak. 

Han er skuespiller, dramatiker, pedagog og regissør. Han leder nå 

teater Øst, i Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursansvarlige: AKS v/ Jalil  

Tidspunkt: Torsdager kl.14.15-15.30 

Sted: Bessa eller gymsal.                                             

Mål: Deltakerne får kunnskap om, og forståelse for grunnleggende 

elementer i improvisasjon. De får kjennskap til, og erfaring med ulike 

øvelser og teknikker i teatersport.  

Nb! Her er det kun plass til 20 elever.  
 

   

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skuespiller
https://no.wikipedia.org/wiki/Dramatiker
https://no.wikipedia.org/wiki/Pedagog
https://no.wikipedia.org/wiki/Regiss%C3%B8r


Forskerkurs 
(torsdager kl.14.15-15.30)  
På kurset skal vi gjøre morsomme eksperimenter som vil vekke barnas 

nysgjerrighet om natur og vitenskap. Med andre ord noe for den lekne og 

nysgjerrige, som vil vite litt mer. 

  

 

Kursansvarlige: AKS v/ Eirik og Laila.                  

Tidspunkt: Torsdager kl.14.15-15.30  

Sted: Basen og ute. 

Mål: Faglig fordypning i naturfag.  Kurset skal stimulere barnas 

nysgjerrighet og undring, samt oppfordre til samtaler omkring 

naturfag.  

 
 

 

 

 



 

Lek med tall og språk   
(onsdager kl.14.30-15.30, alle deltar)  

Lek med tall og språk, er læringsstøttendeaktiviteter som tar sikte på å 

styrke elevenes lese og regneferdigheter gjennom lekpregede aktiviteter. 

Aktivitetene skal fungere som overlæring til skolens undervisning.  

 

Kursansvarlige: AKS v/ Rozina, Tharsika, Wenche, Eirik,  

Jalil, Trine og Laila 

Tidspunkt: Onsdager kl.14.30-15.30. 

Sted: Hovedsakelig i klasserom, men tidvis i Bessa og på datarom, 

avhengig av opplegget.  

 

 

 

 

 



Leksetid 
(mandager kl.14.00-15.30)  
 

Barna spiser rett etter undervisning, deretter gjør de lekser under veiledning 

av ansatte på AKS. Det er veldig viktig at dere går igjennom leksene med 

barna, da leksene er foreldrenes ansvar. Gi beskjed til Laila hvis barna skal 

være med på leksetid. 

 

Ansvarlig: AKS v/ Laila og Jalil (Rozina) 

Tidspunkt: Mandager kl.14.00-15.30  

Sted: 4.trinn sine klasserom  

 

 
 

 

 

 

 

 


