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Blå base på Berg AKS 
 

 

 

 

 

 

 

SommerAKS | Uke 25  

Mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00 

Eventyrerne| Designspirer | Sportsbonanza 

 

 



 

 

 

                   

Informasjon om kurs på SommerAKS 
 

 

På SommerAKS i uke 25 tilbyr vi kurs for barna på Berg AKS. Kursene finner sted fra 

mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00. Før kl. 09:00 og etter kl. 15:00 er det fri lek og 

morsomme aktiviteter basevis. 

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. Innholdet i kursene skal 

motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Kursene på 

SommerAKS har tema innen Rammeplanens temaområder; "Natur, miljø og 

bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet" og " Fysisk aktivitet ". 

 

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 mandag 7. juni 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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVdThAztTnepKv3gQgdnRLAZUQ1AyV0VSVFQ3T1hTNzdGVFU3OTBLOUc0Ty4u
https://berg.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/sommeraks/


 

 

 

Eventyrerne 

Kursansvarlig: Camilla & Øyvind 

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

  

Bor det en eventyrer i deg, som liker å dra på tur og utforske naturen og 

omgivelsene? Bli med på eventyrerne på blå base da vel! Vi skal på 

flere turer sammen og oppdage naturen Oslo har å by på, samtidig som vi blir bedre 

kjent med hverandre og skaper et fantastisk tur-team hvor vi alle holder sammen og 

hjelper hverandre.  

Håper vi sees! 🙂  

Ut på tur-hilsen fra Øyvind og Camilla 

 

 

Designspirer   

Kursansvarlig: Anna & Bastian 

Temaområder:  

Kunst, kultur og kreativitet & Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

 

Dette er et kurs for deg som både er opptatt av miljø og design. Syns du det er gøy å 

ha et klesplagg som ingen andre har? Kan gamle klær få et nytt liv? Det skal vi finne ut 

av ved å klippe, sy, male og farge klesplagg og gjenbruksmaterialer. Her er det bare 

fantasien som setter grenser!    

 

Hilsen Anna & Bastian 



 

 

 

 

Sportsbonanza  
  

Kursansvarlig: Ida & Petter 

Temaområde: Fysisk aktivitet  

 

Har du lyst til å prøve ut ulike idretter og leker? Da er dette kurset for deg. Vi skal 

også ha kanonballturnering, spille fotball, leke morsomme leker, danse og mye mer. Vi 

skal bruke nærområdet og utforske mulighetene for lek og moro.  

Vi gleder oss, og håper på at du vil bli med oss på dette!   

 

Hilsen Ida & Petter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


