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Kunst og håndverk: Trykk og mal! 
Mandag 15:00 – 16:00  

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet  
 

På dette kurset så skal vi jobbe med tekstiltrykk på handlepose.  

Handleposen er et godt alternativ til alle plastposene som brukes hver dag.   

Her skal barna få muligheten til å trykke og lage ulike figurer på handleposen. Vi kan bruke mange forskjellige 

farger og skal ha det gøy med å se de forskjellige figurene vi kan få til!   

Vi kan trykke med potet, svamper, male rett på posen og vi kan tegne med tusjer.   

Det skal bli deres egen pose som dere kan bruke!   

 

Velkommen til Trykk og mal! 

 

Hilsen May  

 

 

Juniorkokkene  
Dag: Onsdag 15:00 – 16:30  

Målområde: Mat og Helse  
  
Velkommen til Juniorkokkene! Vil du lære å lage mat? Liker du å lage mat? Har du noen interesse for mat? Da 

er dette kurset for deg. Kurset passer for alle, både nybegynnere og de mer erfarne. I løpet av 6 uker skal vi 

lære om forskjellig kjøkken utstyr og hvordan man bruker de. Hver uke vil det være en ny rett. Fokuset er 

å lage enklere, sunnere og morsomme retter, hvor barna deles i forskjellige grupper eller stasjoner. Hvor de må 

samarbeide, holde orden og hygiene på mat og helse. Bli med, så blir du en ekte Juniorkokk!  

 

Hilsen Pedro    

 

 

 



 

 

Allsidig Sport og Lek  
Fredag 15:00 – 16:00  

Målområde: Fysisk aktivitet og lek  

Velkommen til allsidig sport og lek! Dette kurset er for deg som har lyst til å prøve kjente og ukjente aktiviteter 

og leker. Vi skal prøve aktiviteter som håndball, skotennis, hinderløype og andre utradisjonelle ballspill og leker. 

Vi vil også være innom førstehjelp og lære viktige elementer rundt dette. Aktivitetene gjennomføres på vår 

egen måte, som gjør at kurset passer for alle uansett hvilket ferdighetsnivå man befinner seg på. Kanskje finner 

du en ny aktivitet eller lek du liker? 

 

Dette blir gøy! 

Hilsen Marianne 

 

 

 

 


