
 

 

 

Kurskatalog for Klubben  

Berg AKS uke 41 - 46, 2021 

 

 

 

 

Strikkedesignerne | Onsdag kl. 14.30-15:30 

Scenekunstnerne | Torsdag kl. 14:30 – 16:00 

Håndball | Fredag 14:00 - 15:30 

 

 



 

 

 

Informasjon om kurs på Klubben  

I uke 41 begynner første kursperiode på Klubben. 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 

første valg og ett andre valg. 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


 

 

 

Strikkedesignerne  

Kursansvarlig: Camilla 

Onsdag kl. 14:30- 15:30 

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling / Kunst, 

kultur og kreativitet 

 

På dette kurset skal vi bruke ullgarn som materiale. Vi skal designe og strikke våre helt 

egne mesterverk og lære om vi gjenbruk av materialer vi allerede har.  I løpet av kurset vil 

du lære å strikke enda mer og faktisk bli en strikke-designer. 

 

Hilsen Camilla 

 

Scenekunsterne 

Kursansvarlige: Nora & Bastian 

Torsdag kl. 14:30 – 16:00 

Temaområdene: Kunst, kultur og kreativitet / Fysisk 

aktivitet 

  

Synes du det er gøy å danse og spille teater? Og har lyst til å lage egne kostymer? Da er 

dette kurset perfekt for deg. På kurset scenekunst skal vi lære koreografier, danse oss inn i 

morsomme karakterer, følelser og utforske musikalens verden. Til musikalen vår skal vi 

lage våre helt egne kostymer. 

Dette blir et kurs fylt med masse aktivitet, lek, danseglede og kreativitet! 

 

Hilsen Nora & Bastian 



 

 

 

Håndball 

Kursansvarlig: Thomas  
Fredag kl. 14:30 – 15:30  
Temaområde: Fysisk Aktivitet  

 

 

Verdens tøffeste idrett kommer nå til Berg AKS. Har du lyst til å lære håndballens 

grunnleggende teknikker, regler, finter, skudd og mye mer - så er dette kurset for deg.  

På håndballkurset vil læring, samarbeid og idrettsglede være i fokus når vi møtes til 

ukentlige økter i gymsalen. 

 

Hilsen Thomas 

 

 

 


