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Velkommen til en ny oppstart av kurs! Vi er så heldige som har fått med oss Oslo 

Kulturskole, et kreativt og spennende ressurssenter som tilbyr undervisning for barn 

og unge innen ulike kunstfag.  Denne gangen skal base 2 få utvikle sine talenter i 

teaterlek! I tillegg tilbyr vi ulike kurs ledet av våre egne assistenter her på AKS. Finner 

du et kurs du liker – meld deg på! Vi kan ikke garantere plass for alle, men i løpet av 

skoleåret vil du få plass på en eller flere av aktivitetene du ønsker. For å øke sjansen 

for å komme med på minst ett kurs er det lurt å melde seg på flere kurs.  

Vi har laget noen regler for deg som melder deg på:  

1. Du må ha et ønske om å være med på alle kursene du velger å melde deg på.  

2. Påmelding på kurs er bindende.  

3. Barnet kan ikke hentes før kurset er ferdig.  

 

Frist for påmelding er tirsdag 27. oktober. Påmelding skjer elektronisk, trykk på linken 

fra skolemeldingen. Kursperioden starter tirsdag 3. november og avsluttes torsdag 4. 

desember.  NB! Oslo Kulturskole sine kursperioder vil variere noe, og har andre 

oppstarts- og avslutningsdatoer. Se spesifisering i katalogen. Lurer du på hvilket kurs 

du har kommet med på? Lister over de som har kommet med på kurs er på infotavlen 

på basen og blir sendt ut via skolemelding.  

 

Vi gleder oss til å komme i gang igjen! 



Kunst med Pia 

 

Onsdager 15.00-16.00 med Pia  
K&H rommet 

 

 

Liker du å male, tegne, klippe, lime, modellere og 
utrykke deg gjennom form og farge? Da er dette 
kurset for deg! Vi øver på finmotorikken, lager 
spennende mønstre og lar oss inspirere av miljøet 
rundt oss. Det vi lager på dette kurset får vi selvsagt 
med oss hjem.  

 

Gym 

 

Tirsdag 13:30-14:30 med Markus  
i gymsalen   

  

 

Nå skal vi prøve oss på ulike typer ballsport! Vi 
spiller fotball, innebandy, basketball og håndball, og 
lærer basis ballferdigheter og regler innenfor hver 
sport. Vår egen Markus, som selv har stor interesse 
for ballsport, lærer deg spilleforståelse, disiplin og 
samarbeid. Vi skal øve, spille, trikse og lytte. Bli med 
da vel!  



 Teater 
 

Onsdager 14.45-15.30  

med Simen fra Oslo Kulturskole  
på danserommet 

 

 

Teater er mer enn bare drama og en ferdig 
forestilling! Dette kurset handler om å utvikle 

elevenes selvstendighet og kreativitet gjennom å gi 

dem mulighet til å utfolde seg og sin fantasi 
innenfor teaterets kunstneriske ramme, og å gi 

elevene en generell innføring i teaterets 
arbeidsmetoder. (Siste kurs er 16. desember) 

MasterChef 
 

Torsdager 13:15- 14:15 med Farida 

på mat- og helserommet 
 

  
  

Vi lager lettvint mat sammen! Vi øver på å måle riktig 
mengde, følge enkle oppskrifter med ulike tall og 

måleenheter samt vaske og rydde etter oss. Også 

koser vi oss selvsagt og smaker på maten vi har laget 
sammen. Det er gøy å kokkelere!  

 


