
 

 

 

Kurskatalog for Mørkegrønn base  

Berg AKS uke 41 – 46, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkespettene | Mandag kl. 14:30 – 16:00 

Dansebonanza | Fredag kl. 14:30 – 15.30 

Juniorkokkene | Fredag kl. 14:30 – 16:00 

 

 



 

 

 

Informasjon om kurs på Mørkegrønn base 

I uke 41 begynner første kursperiode på Mørkegrønn base. Kursperioden går over seks uker 

til og med uke 46.  

AKS skal være en læringsstøttende arena som bidrar til elevenes læring i bred forstand. 

AKS skal legge til rette for elevenes livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling.  

Kursene på Berg AKS tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene 

for skolen og Berg skoles sosiale læreplan.  Det læringsstøttende innholdet i kursene 

utvikles i samarbeid mellom medarbeidere i AKS og lærerne, og skal motivere til lek, læring, 

nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Alle kursene på Berg AKS har tema innen 

Rammeplanens temaområder; «Natur, miljø og bærekraftig utvikling», «Kunst, kultur og 

kreativitet», «Fysisk aktivitet» og «Mat og Helse».   

 

Alle barna som vil være med på kurs, får plass på ett kurs hver. Man må ikke være med på 

kurs, det er alltid mulig å velge fri lek, morsomme organiserte aktiviteter og helårstilbud 

også. Les igjennom kurskatalogen sammen med barna, og hvis de vil melde seg på kurs så 

må de velge to kurs; ett førstevalg og ett andrevalg.  

Kursene inngår som en del av Berg AKS sitt tilbud og medfører ingen ekstra kostnader. 

 

Påmelding  

Les kurskatalogen sammen med barna og de som vil gå på kurs kan så velge ut to kurs; ett 

førstevalg og ett andrevalg. Vi forsøker å få til at så mange som mulig får førstevalget sitt, 

men det er ikke alltid det går.   

Barna meldes på kurs ved å fylle ut påmeldingsskjema som dere finner på hjemmesiden vår.  

Påmeldingsfristen for kurs er onsdag 6. oktober 2021. 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf


 

 

 

Hakkespettene 

Kursansvarlig: Eirin 

Mandag kl. 14:30 – 16:00 

Temaområder: Natur, miljø og bærekraftig utvikling / 

Fysisk aktivitet    

  

Dette kurset er for de som ønsker å være mer ute i naturen i all slags vær. I løpet av denne 

kursperioden vil du lære å tenne bål og lage mat ute. Vi skal kose oss ute med morsomme 

aktiviteter og utforske naturen.  

Hvis du vil være med på speiderspirene får du rett og slett et kombinert forsker-, friluftsliv- 

og matlagingskurs! Visste du at man kan lage vaffeltoast på bål? Eller at en blåveis blir rød 

hvis man legger den i en maurtue? Bli med på moroa og bli en speiderspire! 

Hilsen Eirin  

 

 

 

Dansebonanza   

Kursansvarlig: Erica 

Fredag kl. 14:30 – 15:30 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet / Fysisk 

aktivitet 

  

Bli med på en rytmefyll reise i danseverdenen! Vi skal blant annet lære om og prøve salsa, 

Hip hop, Swing og mange flere danser. Vi skal danse sammen i felleskap, finne vår indre 

danser og danse fritt.  

Bli med på Dansebonanza! 

 

Hilsen Erica 



 

 

 

Juniorkokkene 

 

Kursansvarlig: Ola 

Fredag kl. 14:30 – 16:00 

Temaområder: Mat og Helse/ Natur, miljø og bærekraftig 

utvikling  

 

Ønsker du å lære mer om historien til ulike ingredienser og hvordan de kan brukes? Hver 

uke skal vi bli kjent med en ny hovedingrediens som skal utforskes, brukes og spises.  

Vi skal på reise, hvor vi starter i Asia og flytter oss over jordkloden, ingrediens for 

ingrediens. Finn din indre kokk, og bli med på en eventyrlig reise med mat!  

 

Hilsen Ola  

 

  

 


