
 

 



 

Kurskatalog Klubben 
Uke 41 – 46, 2018 

 

Sjakklubben 

Mandag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Natur, teknikk og miljø & Kunst, kultur og kreativitet 

Du trenger ikke kunne sjakk fra før for å bli med! Sjakklubben er åpent for alle. Sjakklubben har som mål å være 

både gøy og utviklende for deg. På sjakklubben vil vi trene sammen, lære mer om sjakk-strategi, lære et helt 

nytt "sjakk-språk", løse spennende sjakk-quizer sammen og spille mini-turneringer. Sjakklubben passer perfekt 

for deg som liker å spille, samarbeide med andre, og lære ved hjelp av spill og aktivitet. Som medlem av 

skolesjakken.no kan sjakklubben tilby helt nytt sjakkutstyr og motiverte sjakklærere. 

 

Velkommen til Sjakklubben! 

Hilsen Muhammed 

 

 

 

Trommekurs med Antonio 

Mandag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Har du lyst til å lære og spille trommer? Dette er et introduksjonskurs til perkusjon og trommer! Her skal vi 

jobbe med ulike rytmer, hvordan instrumentene spilles og hvordan de høres ut. Alle får mulighet til å prøve 

flere instrumenter, spille til sanger, improvisere, leke med rytmer og lage egne rytmer.  

Velkommen til Trommekurs! 

Hilsen Antonio 

 

 

 



 

Breakdance 

Onsdag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek & Kunst, kultur og kreativitet 

AKS Breakdance Crew - ABC 

Har du sett de danserne som kan stå på henda eller spinne på ryggen? De driver med breakdance! Bli med for å 

finne ut hvilke kule bevegelser man trenger for å bli en B-boy/B-girl. I løpet av kursperioden skal vi gå igjennom 

de grunnleggende trinnene og hvordan man koordinerer balanse, styrke og kropp, sammen med rytme og 

musikk.   

 

Bli med på Breakdance! 

Hilsen Marius 

 

 

 

Malekurs med akvarellblyanter 

Onsdag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 
Visste du at det finnes fargeblyanter som også kan brukes som maling? At du f. eks kan tegne noe først og ta 

vann på det etterpå så det ser ut som om du har malt når du faktisk har tegnet? På dette kurset lærer du å 

tegne med akvarellblyanter i ulike farger, og du får teste ut hvordan det er å male og tegne samtidig. Hva skjer 

om du dypper akvarellblyanten din i vann før du tegner, eller om du tar en pensel med vann over det du har 

tegnet?  

 

Bli med på dette kurset for å se hva som skjer! 

Hilsen Camilla 

 

 



 

 

Dukketeater med Emilia og Anniken 

Torsdag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek & Kunst, kultur og kreativitet 

“Dukketeater” er for de som liker å spille teater, fortelle historier, lage teaterdukker, bygge scene, eller de som 

vil lære mer av dette. Vi begynner med “Dragejakten” skrevet av Bjørn Ousland, og lager våre egne skikkelig 

kule teaterdukker. Så setter vi i gang med å leke oss frem til en fin forestilling som vi kan vise for et publikum. 

Dette blir kjempegøy!   

Velkommen til Dukketeater!  

Hilsen Emilia & Anniken 

 

 

 

Mindfulness 

Torsdag kl. 15:00 – 16:00  

Målområde: Fysisk aktivitet og lek & Kunst, kultur og kreativitet 

I kurset mindfulness lærer barna ulike avspennings og fokuseringsteknikker gjennom å ha det gøy med yoga og 

fargelegging av f. eks mandalaer. De får eksperimentere med ulike yogaposisjoner, finne nettopp sin favoritt, og 

til og med lære yogaalfabetet. Hvilken bokstav tror du at du liker best?  Og hvordan ville du fargelagt en 

regnskog eller kameleon? Her kan du få bruke fantasien og din egen kreativitet. 

 

Velkommen til Mindfulness! 

Hilsen Camilla 

 

 

 

 

 



 

 

Jorda Rundt 

Fredag kl. 15:00 – 16:00 

Målområde: Fysisk aktivitet og lek & Natur, teknikk og miljø & Lekser 

Bor det en oppdager i deg? Bli med på en reise jorda rundt! Du får tildelt en konvolutt med ”penger” og din 

egen personlige reisebok. Hvor mange land klarer du oppdage før konvolutten er tom?   

Dette er kurset for deg som ønsker å lære enda mer om verden; alt fra geografi, dyreliv, historie og kultur. I 

dette kurset får barna øvd seg både på matematikk og norsk. De må rasjonere pengene til å reise lengst mulig 

og skrive oppgaver. Mens du er på reise kan det skje mange uforutsette og morsomme ting.   

 

Meld deg på, pakk sekken og bli med på tur!  

Hilsen Jonas 

 

 

 

 


