Oslo kommune
Utdanningsetaten

Oppmøte
·· Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele
kursuken.
·· Elever som ikke møter første dag, mister
plassen sin.
·· Elevene må møte for registrering kl. 08.30 første
kursdag. Husk å ta med ferdig utfylt informasjonsskjema som du finner på nettsiden vår.
·· Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til 16.00.
Elevene må møte mellom kl. 08.45–09.00 og
hentes mellom kl. 15.45–16.00.

Inndeling

i grupper

·· En lærer og en assistent har ansvaret for en
kursgruppe med 25–30 elever. På kurs med
mer enn 25–30 plasser, deles elevene inn i
flere kursgrupper.
·· Ved oppmøte første kursdag, får foresatte og
elever informasjon om hvilke elever som skal
gå i samme gruppe. Hver kursgruppe er satt
sammen av elever fra forskjellige skoler og
alderstrinn.

og deltagelse
·· Vi har felles rutiner for registrering av elever
ved henting og levering. Når elevene møter
opp hver morgen, får de utdelt et nøkkelbånd
med navn og kontaktinformasjon.
·· Nøkkelbåndet samles inn hver ettermiddag
når elevene hentes eller går hjem, og elevene
krysses ut av oppmøtelisten.
·· Elevene må ha med pennal, to matpakker
og drikkeflaske hver dag.

Særskilt

tilrettelegging

Foresatte som melder på en elev med behov
for særskilt tilrettelegging, må fylle ut og sende
inn skjema med beskrivelse av elevens behov.
Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal
kunne legge til rette for eleven på en god måte.

Kurset “Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken” er for barn som skal begynne på 1. trinn høsten 2018
på disse 13 skolene: Bjørndal, Ellingsrudåsen, Gamlebyen, Haugen, Linderud, Lusetjern, Mortensrud,
Rommen, Svarttjern, Tøyen, Vahl, Veitvet og Vestli.
Målgruppen er alle barn som skal begynne på 1. trinn på de 13 skolene. På kurset får elevene videreutvikle
sine norskspråklige ferdigheter og bli kjent med hvordan det er å være skoleelev. Kurset varer i to uker, uke
32 og 33. Foresatte får informasjon om kurs og påmelding av skolen barnet skal begynne på.

norskopplæring
for nyankomne elever
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Påmelding

·· Lag en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriter kursene fra 1 til 5.
·· Du kan melde på og endre påmeldingen fra 7.–13. mars.
·· Ledige plasser og ventelister legges ut torsdag 5. april.
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i norsk språk for skolestartere

Intensiv

sommerskolenoslo.no

Fristen for å sende inn skjemaet er 20. april.
Skjemaet finner du på nettsiden vår.

ANDRE KURSTILBUD
Sommerskolekurs

Påmelding 7.–13. mars

Intensivkurs
i svømming

Kurset arrangeres i uke 26 på Språksenteret i Oslo
og er for elever som har behov for mer opplæring
i norsk språk. Tilbudet er for elever på 1.–10. trinn
som er bosatt i Oslo og har inntil ett års norsk
skolegang.

Det tilbys egne svømmekurs for elever på
4.–10. trinn som ikke har lært å svømme etter
den obligatoriske svømmeopplæringen på skolen.
Kursene varer i en eller to uker, og elevene får 60
minutter svømmeopplæring hver dag.

Elevene får opplæring i å snakke og lytte, lese og
skrive på norsk. Vi deler elevene inn i grupper etter
alder og norskspråklige ferdigheter. Elevene får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding til
kursene kommer på nettsiden vår 5. april. Elever i
målgruppen får også informasjon av skolen.

Tildeling av kursplasser

Elever som begynner på 1. trinn i august 2018,
kan ikke delta på Sommerskolen Oslo i år.

Kontaktinformasjon
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 23 05 10 06

Alle kursstedene har en ansvarlig leder. Mobilnummer og informasjon om
kursstedene legges ut 22. juni på sommerskolenoslo.no

– til sommeruker med læringsglede,
opplevelser og nye vennskap
Sommerskolen Oslo ønsker alle elevene i byen vår velkommen til inspirerende og sosiale
sommeruker. Tilbudet er gratis for osloelever på 1.–13. trinn, og i fjor meldte 20 000 elever fra
hele byen seg på kurs.
På kursene i Sommerskolen kan elevene fordype seg i skolefag i kombinasjon med
programmering, friluftsliv, matlaging, 3D-tegning, dans og drama og mye mer. Kurstilbudet
består av både populære kurs fra i fjor og nye kurs på alle trinn. Alle kursene har en time daglig
fysisk aktivitet og en kulturopplevelse eller utflukt i løpet av uka. Over 7000 kursplasser er med
svømmeopplæring hver dag.
I år kan skolestarterne på 13 skoler forberede seg til sitt første skoleår på kurset “Bli skoleklar –
med godt norsk språk i sekken”. Vi har også tilbud om intensivkurs i norsk på Språksenteret i
Oslo og intensivkurs i svømming rundt om i byen.
Vi gleder oss til å ta imot mange tusen osloelever til lærerike, morsomme og aktive
sommerskolekurs i uke 26, 27, 32 og 33.

Astrid Søgnen
direktør i Utdanningsetaten

Om Sommerskolen Oslo 2018

Alle kursene er aldersblandet

Elever som ønsker faglige utfordringer og skal
begynne på 8. trinn høsten 2018, kan meldes på
kurs for ungdomstrinnet, se eget kurstilbud.

Velkommen

Inga Marte Thorkildsen				
byråd for oppvekst og kunnskap			

·· Plassene tildeles ved loddtrekning. I år får du én kursplass eller én plass på venteliste.
·· Tirsdag 3. april får du beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på.
·· Fra torsdag 5. april kan du melde på ledige plasser og ventelister. Du kan da ha én kursplass eller
én plass på venteliste per uke. Du kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til første kursdag.
·· Hvis du ikke vil ha plassen, må du melde deg av så fort som mulig, slik at noen andre kan få plassen
din. Husk at noen kurs har lange ventelister.

Kursene i Sommerskolen Oslo er aldersblandet.
Elevene kan meldes på kurs over og under det
klassetrinnet eleven avslutter juni 2018.
1.–2. trinn: elever født 20 10 – 20 11
3.–4. trinn: elever født 2008 – 2009
5.–7. trinn: elever født 2005 – 2007

1.–7. trinn

Påmelding
7.–13. mars

·· Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til
alle elever som bor i Oslo.
·· Kursene tilbys i de to første og de to siste
ukene av elevenes sommerferie – uke
26, 27, 32 og 33. Alle kursene varer fra
mandag til fredag. Vi har kurs på 44
kurssteder over hele byen.
·· Sommerskolen Oslo er en læringsarena
både for elever som ønsker faglige
utfordringer og elever som vil øve mer på
grunnleggende ferdigheter.
·· Alle kursene på 1.–7. trinn er knyttet til
ett av fagene norsk, matematikk,
naturfag, fremmedspråk eller IKT.
·· Felles mål for alle kurs er at elevene lærer
noe nytt, får faglige utfordringer og gode
opplevelser i et trygt og inkluderende
læringsmiljø.

·· Alle kurs har fysisk aktivitet hver eneste
dag og én ukentlig kulturaktivitet eller
utflukt. Det tilbys ca. 7 200 kursplasser
med svømming som fysisk aktivitet.
·· Ansatte i Sommerskolen Oslo er lærere,
studenter fra universiteter og høgskoler
og elever i videregående skole.
·· Alle ansatte har førstehjelpskurs. Lærere
og assistenter på naturfagskurs, som er
på tur til vann, har også livredningskurs.
·· Sommerskolen Oslo har også kurs
for elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Kurstilbudet
for elever fra 8.–13. trinn og lærlinger
finner du på nettsiden vår.
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1.–2. TRINN

KURS

Fremmedspråk

IKT

Matematikk

Naturfag

Norsk

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00
UKE 26

UKE 27

UKE 32

3.–4. TRINN
KURS

Fagerborg

Sommerredaksjonen – lag avis

Berg,
Brynseng,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud,
Refstad,
Sinsen

Lambertseter,
Majorstuen

Berg,
Haugen,
Huseby,
Karlsrud,
Sinsen,
Skøyen,
[nytt]
Tøyen, Veitvet

Grefsen,
Majorstuen,
Nøklevann

Korsvoll,
Lindeberg,
Mortensrud,
Nøklevann,
Rommen,
[nytt]
Tiurleiken

Grünerløkka,
Haugen,
Lambertseter,
Lusetjern,
Marienlyst

Brynseng,
Grünerløkka,
Huseby, Korsvoll,
Majorstuen,
Munkerud,
Nøklevann, Refstad

Majorstuen,
Sinsen

Marienlyst,
Mortensrud,
Oppsal,
Rommen

Grefsen,
Lindeberg,
Lusetjern,
Lysejordet,
Marienlyst,
Oppsal,
Tåsen

Huseby,
Karlsrud,
Refstad

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Hva er egentlig et godt bilde og hvilken historie ønsker du å
fortelle? Gjennom tekst, bilder, fototeknikk og bilderedigeringsprogram skal du lære å fortelle gode historier. Vi drar på
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Grünerløkka,
Munkerud,
Oppsal,
Veitvet,
Vinderen

Berg,
Haugen,
Refstad,
Marienlyst,
Oppsal

Lambertseter,
Lysejordet,
Marienlyst,
Tåsen,
Tøyen

[nytt]
Liker du superhelter, fantasiverdener, humor og tegneserier?
Bli med å lage Sommerskolens tegneseriebok på engelsk!
Vi skriver fortellinger og replikker, lærer engelske uttrykk og
tegner på nettbrett og papir. Vi skal se ekte street art på Tøyen
og Torshovs graffitivegg.

Karlsrud,
Løren,
Mortensrud,
Rommen,
Skøyen, Tøyen,
Tåsen, Vinderen

Berg,
Grefsen,
Grünerløkka,
Lusetjern

Tåsen,
Munkerud

Sinsen,
Skøyen

Sommerskolens detektivbyrå – med svømming

Grefsen,
Haugen,
Huseby,
Lambertseter,
Lusetjern

Brynseng,
Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen

Marienlyst

Majorstuen,
Mortensrud,
Tåsen

Regndansen – matematikk med hiphop og streetdance

Grünerløkka,
Karlsrud,
Hvorfor velter ikke høye tårn? Kan vi bruke geometri for å finne det ut,
Korsvoll,
og hva er egentlig geometri? Vi drar på oppdagelsesferd i nærmiljøet
og bygger geometriske figurer med sugerør og piperensere. Hvor høyt Lindeberg,
tårn kan vi bygge? Vi skal også danse hver eneste dag, så gjør deg klar Refstad, Oppsal,
Skøyen, Vinderen
for hip-hop og streetdance!

Forskere i farta!

Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i vann
og luft. Vi bruker kroppen og enkle materialer for å utforske hvordan
ting i naturen henger sammen. Vi tester papirfly med forskjellige
oppskrifter, og vi lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få egget til å
lande trygt på bakken?

Sommerskolepatruljen

Vi drar ut i skogen for å speide etter blomster, insekter og fugler. Hva har
en sopp og en mark til felles? Og finnes det kjøttetere der du bor? Vi er
ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Her må vi ta vare på alt
som flyr og kryper. Klarer vi å hjelpe insektene ved å bygge et lite hotell?

Grefsen,
Lambertseter,
Lusetjern, Lysejordet,
Munkerud, Sinsen,
Skøyen, Tåsen,
Tøyen, Veitvet

Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Refstad

Marienlyst,
Oppsal,
Refstad,
Skøyen

Huseby,
Karlsrud,
Korsvoll,
Majorstuen,
Nøklevann, Refstad

Grefsen,
Majorstuen,
Sinsen

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud

Grefsen,
Haugen,
Nøklevann

Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen,
Skøyen,
Tøyen

[nytt] Berg,
Brynseng,
Vil du lære engelsk gjennom kunst og håndverk og teater? Vi leser
Lysejordet, Løren,
eventyr på norsk og på engelsk og dramatiserer disse for hverandre.
Mortensrud,
Bli med å klippe, lime og male teatermasker. Have you heard about the
Rommen, Vinderen
hungry caterpillar and the big bad wolf?

Fairytales – engelsk med kunst og håndverk

SVØMMEOPPLÆRING

FYSISK AKTIVITET
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Det legges til rette for en aktiv, variert og lystbetont time for alle elever.
Fysisk aktivitet kan for eksempel være fotball og andre ballspill, friidrett, dans, bevegelsesleker eller tur i
skogen, nærmiljøet eller byen.

Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør historier
fra bøker levende når vi synger, danser og spiller. Kan vi lage vår
egen musikk og dans til det som skjer i historiene? Sammen med
lærere fra Oslo musikk- og kulturskole kan hva som helst skje.
Finn fram fantasien og bli med!

Hva er et nyhetskupp og hva får deg til å klikke på en
nyhetssak? Nyheter fra andre deler av verden, sport,
heltemodige mennesker eller rare dyr? I Sommerredaksjonen
kan du skrive om det som er viktig for deg! Bli med i
redaksjonen vår, der vi intervjuer folk, fotograferer og skriver
saker til vår egen avis som du får med hjem på fredag.

Kodeknekker’n – regning, grubliser og koding

Bli med på en matematikkuke der du lærer nye triks med
kortstokk og tall. Sammen finner vi løsninger på morsomme
grubliser og magiske kvadrater. Vi lærer hva koding er og
prøver oss på enkel programmering i Scratch.

Matteknappen – med svømming

Hvordan kan vi finne ut hvor høyt et hus er uten å bruke stige?
Kan vi bruke kroppen til å måle ting? Vi snakker, skriver og
tegner løsninger på regneoppgaver som kan løses på mange
forskjellige måter. Vi spiller sjakk, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Det fantastiske mennesket - naturfag og kroppen

Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva er egentlig
jobben til hjernen? Bli med på en spennende naturfagsuke
der vi lager modeller av lunger og lærer om hvordan skjelettet
er bygget opp. Vi lager vår egen iskrem og utforsker hva som
skjer med smakssansen når vi tar på oss bind for øynene.

Forskeruka – naturfag og eksperimenter

Kjemi finnes overalt! På laboratoriet, i naturen, mellom
mennesker og i et hvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og
eksperimenter kan vi gjennomføre på kjøkkenbenken – og
hvordan i all verden kan vi få en luftrakett til å gå høyere
enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer vi vår egen
forskerkonferanse.

Fortell med foto – lag historier med tekst og bilder

**
**

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan
svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene har instruktør- og
livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben
og er til stede under svømmeopplæringen. Elevene får 45 minutter i bassenget hver dag.

UKE 26

Norsk på scenekanten

Grünerløkka,
Huseby

Grefsen,
Huseby,
Lambertseter,
Marienlyst,
Tiurleiken, Tøyen

KURS

Lambertseter,
Lindeberg,
Mortensrud,
Rommen,
Sinsen

Marienlyst,
Munkerud

Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult?
Gjennom matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om
lengde, høyde, vekt og volum. Du får 45 minutters svømmeopplæring
hver dag.

UKE 32

Berg,
Huseby,
Nøklevann,
Oppsal

Det var en gang – eventyr med musikk, dans og drama

Moro med måling – regning og svømming

UKE 27

Smash, pow, bang

Comics in English

Majorstuen,
Grefsen

Majorstuen,
Tøyen

Vi dikter og skriver historier som vi gjør levende med musikk, dans og
drama. Hva skjer med tekstene våre når vi lager dansebevegelser og
legger musikk til handlingen? Vi dramatiserer historiene våre, og på
fredag viser vi frem noe av det vi har jobbet med. Lærerne er fra Oslo
musikk- og kulturskole.

Brynseng,
Sommerjournalisten
Vi trenger journalister til Sommerskolens nyhetsblogg! Du er journalist Grefsen,
Majorstuen,
og fotograf og skriver nyheter, film- og musikkanmeldelser og
leserinnlegg om det som engasjerer deg. I løpet av uka besøker vi TV Munkerud,
Sinsen, Tåsen
2 Skole.

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud,
Refstad,
Tåsen

Matematikk

UKE 27
Berg,
Haugen,
Sinsen

Grünerløkka,
Huseby

[nytt]
Visste du at det finnes 30 krabbetyper i Norge? Er du en landkrabbe
eller passer du best i robåt? Vi skal lære å lese terrenget med kart
og kompass, og se hvordan nedbør, vind, salt og sollys påvirker
naturområdene rundt oss. Vi besøker Oslo Sjøskole og lærer om livet
i fjæra og fjorden. Bli med i frilufttroppen – en uke i naturen.
[nytt]
Grønt stunt!
Vi gjør Sommerskolen litt grønnere! Bli med å lage vegetarburger
og designe ditt eget bærenett av en gammel t-skjorte. Du får gå i
demonstrasjonstog for en sak du brenner for, og vi gjennomfører
vår egen spørreundersøkelse. Det vi finner ut av i løpet av uka
presenterer vi i vår egen miljøblogg. Gjør et stunt, la det bli grønt!

Grefsen,
Nøklevann,
Veitvet

Grünerløkka,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud

Grefsen,
Refstad

Tryll med atomer

Brynseng,
Lindeberg,
Refstad,
Skøyen

Karlsrud,
Oppsal

Friluftstroppen
Korsvoll,
Oppsal,
Sinsen,
Skøyen

IKT

Alt er satt sammen av atomer. Vi eksperimenterer med vann og
luft, har papirflykonkurranse og “gymforskning”. Vi gjennomfører
eksperimenter med sugerør og spiller “begrepstennis”. Kurset er
utarbeidet av Forskerfabrikken.

Norsk

UKE 33

5.–7. TRINN

UKE 26

Jorda rundt på fem dager – matematikk og svømming

Lindeberg,
Mortensrud,
Munkerud,
Tøyen

Sørkedalen
NB! Oppmøte
Marienlyst
skole

UKE 27

UKE 32

Rommen

UKE 33

Lysejordet,
Oppsal,
Rommen,
Sinsen,
Tåsen

Haugen,
Sinsen

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Kodegjengen – matematikk og dataspill

Berg,
Brynseng,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Lindeberg,
Munkerud,
Refstad,
Veitvet,
Vinderen

Grefsen,
Huseby,
Marienlyst,
Nøklevann

Lysejordet,
Oppsal,
Tåsen

Majorstuen,
Rommen

Snurr film – innføring i animasjon

Har du en filmregissør i magen? Vi skriver historier, utvikler manus
og lager figurer av plastelina! Vi lærer om filmteknikk og triks, og vi
lager animasjonsfilm i grupper.

Karlsrud,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Majorstuen,
Lusetjern,
Oppsal
Lysejordet,
Løren,
Skøyen, Tøyen

Majorstuen,
Munkerud

Majorstuen,
Rommen

Oppdrag Mars – programmering

Observatoriet
på Solli plass

Observatoriet Observatoriet Observatoriet
på Solli plass på Solli plass på Solli plass

Lycée français
Visste du at telefonkamera var en fransk oppfinnelse? Bli bedre kjent René Cassin
d’Oslo
språket som snakkes av over 300 millioner mennesker! Kurset er
for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil lære noen ord og
uttrykk. Gjennom musikk, dans, rollespill og andre aktiviteter blir du
kjent med franske fraser og kultur.

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

Kun for 7. trinn

Prøv kinesisk!

Fagerborg

Prøv tysk!

Deutsche
Schule Oslo –
Max Tau

The Moviemaker

Berg,
Refstad,
Haugen,
Marienlyst,
Mortensrud,
Nøklevann
Oppsal,Tøyen,
Vinderen

Over 1,2 milliarder mennesker rundt omkring i verden snakker kinesisk.
Bli med på kurset hvor du lærer ord og uttrykk på det kinesiske
språket mandarin. Du får prøve deg på kinesiske leker og spill og
lærer om kinesisk kultur. I løpet av uka prøver vi oss på Kung Fu.

Geitmyra
matkultursenter
for barn

Norsk

Rommen,
Sinsen,
Tøyen,
Tåsen

Bli med på “Oppdrag Mars” der vi bygger roboter med
LEGO Mindstorms og programmerer dem til å løse oppgaver i
verdensrommet. Vi ser på stjernene i planetariet, lærer om
rakettoppskyting og hvordan det kan være å leve i rommet.

Majorstuen,
Sinsen

Naturfag

Karlsrud,
Lusetjern,
Majorstuen

Bli med i kodegjengen hvor vi skal lære grunnleggende
programmering i Scratch. Du bruker koordinater, vinkler og
sannsynlighetsregning når du lærer om koding. Vi slipper
fantasien fri når vi programmerer dataspill og løser praktiske
matematikkoppgaver på en spennende måte.

Brynseng,
Oppsal,
Skøyen

Matematikk

Løren,
Haugen,
Mortensrud,
Tiurleiken

Verden er full av tall! Spennende grubliser og morsomme
matematikkoppgaver tar oss til landmåling i Egypt og en svipptur
til Himalaya med supersonisk spionfly. Du lærer om arkitektur og
geometri i Paris og tallsystemer og mønstre i Japan og Kina. Du får
45 minutters svømmeopplæring hver dag.
[nytt]
Bygg byen – design hus i 3D
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når vi
utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Lysejordet,
Marienlyst,
Refstad

IKT

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

KURS

Dette er kurset er for deg som har lyst til å lære litt tysk. Gjennom
morsomme aktiviteter som rollespill og musikk lærer du tyske ord
og uttrykk. Visste du at både tannkremen og den første moderne
datamaskinen var tyske oppfinnelser?
Gode filmer kan få deg til å le, gråte og grøsse. Bli med i
moviemakerteamet der vi lager små filmsnutter på engelsk. Som
manusforfatter og skuespiller øver du deg på å snakke, lytte og
skrive engelsk hver dag.

What’s up? Let’s speak English

!
D
E
M
BLI

Fremmedspråk

Prøv fransk!

Kun for 6.–7. trinn Sørkedalen
NB! Oppmøte
Vi blir kjent med mange dyr og planter i nærområdet vårt når vi
Marienlyst skole
studerer samspillet i naturen i Sørkedalen. Bli med på kanopadling,
sykling og andre spennende og lærerike aktiviteter i marka. Vi er ute i
naturen og i fysisk aktivitet hele dagen.
Kun for 6. trinn Geitmyra
Bli med til Geitmyra matkultursenter der vi skal smake på havet. Vi tar matkultursenter
naturfaget med inn på kjøkkenet når vi sløyer vår egen fisk, lager mat for barn
av ferske råvarer og lærer om hvor maten kommer fra. Vi blir kjent
med mangfoldet i havet og lærer om hvordan vi kan ta vare på det
som lever i sjøen.
[nytt] Fagerborg
Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden
Bli med ut for å finne mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se med det
blotte øyet! Og hva med å dyrke bakterier og utforske elektrisitet?
Med lærerne fra Forskerfabrikken bygger vi med marshmallows og
eksperimenterer med ballongraketter.

UKE 32

Korsvoll,
Lindeberg,
Refstad

Naturfagsopplevelser i marka

Spiselig naturfag

Naturfag

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

[nytt]
[nytt] Grünerløkka,
Haugen,
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er
Lusetjern,
du en av Sommerskolens mesterdetektiver med nese for
Lysejordet,
mystiske saker! Sammen med kjente snushaner som Purriot,
Løren,
Lasse, Maja og hunden i Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese,
Tiurleiken
skrive og fortelle spennende historier. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Boka som ble levende! Norsk med musikk, dans og drama

Lambertseter,
Lindeberg,
Marienlyst,
Oppsal,
Rommen

UKE 26

5.–7. TRINN

Fremmedspråk

Fagerborg,
Karlsrud,
Lusetjern,
Nøklevann,
Rommen

Lambertseter,
Lysejordet,
Majorstuen,
Mortensrud,
Refstad,
Tåsen, Tøyen

Berg,
Grünerløkka,
Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Sinsen

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

Norsk

[nytt]
Bli med på en kriminelt spennende uke! Vi leser mystiske historier
og skriver fortellinger med snodige karakterer og gåtefulle
hendelser. Kan du skrive en etterlysning og løse hele krimgåten?
Vi besøker Deichmanske hovedbibliotek, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Berg,
Lambertseter,
Majorstuen,
Nøklevann,
Refstad

Berg,
Brynseng,
Haugen,
Mortensrud,
Nøklevann,
Sinsen,
Veitvet

Naturfag

Krimsommer – norsk med svømming

Grünerløkka, Haugen,
Lambertseter,
Lindeberg, Lusetjern,
Løren, Majorstuen,
Oppsal, Rommen,
Tåsen, Tiurleiken

[nytt]
Vil du hjelpe Kaptein Skrekk å løse morsomme koder i jakten på
den hemmelige skatten? Prinsen og Askepott skal holde et selskap
på slottet, men hvordan skal de få plass til alle gjestene rundt
bordet? Vi grubler, snakker, skriver og teller og finner løsninger på
mange morsomme og spennende oppgaver. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Matematikk

Majorstuen,
Refstad

Bli med inn i en magisk verden der vi leser spennende historier, leker
med bokstaver og lager våre egne trylleformler. Vi bruker fantasien når
vi tegner, skriver og forteller om helter, hekser og monstre. Du får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Eventyrlige mattegrubliser – med svømming

IKT

Karlsrud,
Sinsen

Modige monstre og trassige tryllestaver – med svømming

Hvordan danser en drage og hvordan synger en alv? Kan vi skrive en
ny slutt på et eventyr eller lage vår egen musikk til historien? Vi spiller,
synger og danser det vi liker best i eventyrene sammen med lærere
fra Oslo musikk- og kulturskole. Putt fantasien i sekken og bli med – i
eventyrene kan hva som helst skje!

Fremmedspråk

Kun for 6.–7. trinn

Har du lyst til å lære om britisk musikk, sport og litteratur? Lurer du
på hvordan det er å være ungdom i England? På dette kurset har
du lærere fra Storbritannia og all undervisning og aktivitet foregår
på engelsk. Du får skrive til en britisk brevvenn på din egen alder, og
prøve deg som turistguide for læreren din.

Munkerud,
Rommen

Marienlyst

1.–2. TRINN

KURS

Fremmedspråk

IKT

Matematikk

Naturfag

Norsk

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00
UKE 26

UKE 27

UKE 32

3.–4. TRINN
KURS

Fagerborg

Sommerredaksjonen – lag avis

Berg,
Brynseng,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud,
Refstad,
Sinsen

Lambertseter,
Majorstuen

Berg,
Haugen,
Huseby,
Karlsrud,
Sinsen,
Skøyen,
[nytt]
Tøyen, Veitvet

Grefsen,
Majorstuen,
Nøklevann

Korsvoll,
Lindeberg,
Mortensrud,
Nøklevann,
Rommen,
[nytt]
Tiurleiken

Grünerløkka,
Haugen,
Lambertseter,
Lusetjern,
Marienlyst

Brynseng,
Grünerløkka,
Huseby, Korsvoll,
Majorstuen,
Munkerud,
Nøklevann, Refstad

Majorstuen,
Sinsen

Marienlyst,
Mortensrud,
Oppsal,
Rommen

Grefsen,
Lindeberg,
Lusetjern,
Lysejordet,
Marienlyst,
Oppsal,
Tåsen

Huseby,
Karlsrud,
Refstad

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Hva er egentlig et godt bilde og hvilken historie ønsker du å
fortelle? Gjennom tekst, bilder, fototeknikk og bilderedigeringsprogram skal du lære å fortelle gode historier. Vi drar på
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Grünerløkka,
Munkerud,
Oppsal,
Veitvet,
Vinderen

Berg,
Haugen,
Refstad,
Marienlyst,
Oppsal

Lambertseter,
Lysejordet,
Marienlyst,
Tåsen,
Tøyen

[nytt]
Liker du superhelter, fantasiverdener, humor og tegneserier?
Bli med å lage Sommerskolens tegneseriebok på engelsk!
Vi skriver fortellinger og replikker, lærer engelske uttrykk og
tegner på nettbrett og papir. Vi skal se ekte street art på Tøyen
og Torshovs graffitivegg.

Karlsrud,
Løren,
Mortensrud,
Rommen,
Skøyen, Tøyen,
Tåsen, Vinderen

Berg,
Grefsen,
Grünerløkka,
Lusetjern

Tåsen,
Munkerud

Sinsen,
Skøyen

Sommerskolens detektivbyrå – med svømming

Grefsen,
Haugen,
Huseby,
Lambertseter,
Lusetjern

Brynseng,
Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen

Marienlyst

Majorstuen,
Mortensrud,
Tåsen

Regndansen – matematikk med hiphop og streetdance

Grünerløkka,
Karlsrud,
Hvorfor velter ikke høye tårn? Kan vi bruke geometri for å finne det ut,
Korsvoll,
og hva er egentlig geometri? Vi drar på oppdagelsesferd i nærmiljøet
og bygger geometriske figurer med sugerør og piperensere. Hvor høyt Lindeberg,
tårn kan vi bygge? Vi skal også danse hver eneste dag, så gjør deg klar Refstad, Oppsal,
Skøyen, Vinderen
for hip-hop og streetdance!

Forskere i farta!

Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i vann
og luft. Vi bruker kroppen og enkle materialer for å utforske hvordan
ting i naturen henger sammen. Vi tester papirfly med forskjellige
oppskrifter, og vi lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få egget til å
lande trygt på bakken?

Sommerskolepatruljen

Vi drar ut i skogen for å speide etter blomster, insekter og fugler. Hva har
en sopp og en mark til felles? Og finnes det kjøttetere der du bor? Vi er
ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Her må vi ta vare på alt
som flyr og kryper. Klarer vi å hjelpe insektene ved å bygge et lite hotell?

Grefsen,
Lambertseter,
Lusetjern, Lysejordet,
Munkerud, Sinsen,
Skøyen, Tåsen,
Tøyen, Veitvet

Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Refstad

Marienlyst,
Oppsal,
Refstad,
Skøyen

Huseby,
Karlsrud,
Korsvoll,
Majorstuen,
Nøklevann, Refstad

Grefsen,
Majorstuen,
Sinsen

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud

Grefsen,
Haugen,
Nøklevann

Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen,
Skøyen,
Tøyen

[nytt] Berg,
Brynseng,
Vil du lære engelsk gjennom kunst og håndverk og teater? Vi leser
Lysejordet, Løren,
eventyr på norsk og på engelsk og dramatiserer disse for hverandre.
Mortensrud,
Bli med å klippe, lime og male teatermasker. Have you heard about the
Rommen, Vinderen
hungry caterpillar and the big bad wolf?

Fairytales – engelsk med kunst og håndverk

SVØMMEOPPLÆRING

FYSISK AKTIVITET
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Det legges til rette for en aktiv, variert og lystbetont time for alle elever.
Fysisk aktivitet kan for eksempel være fotball og andre ballspill, friidrett, dans, bevegelsesleker eller tur i
skogen, nærmiljøet eller byen.

Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør historier
fra bøker levende når vi synger, danser og spiller. Kan vi lage vår
egen musikk og dans til det som skjer i historiene? Sammen med
lærere fra Oslo musikk- og kulturskole kan hva som helst skje.
Finn fram fantasien og bli med!

Hva er et nyhetskupp og hva får deg til å klikke på en
nyhetssak? Nyheter fra andre deler av verden, sport,
heltemodige mennesker eller rare dyr? I Sommerredaksjonen
kan du skrive om det som er viktig for deg! Bli med i
redaksjonen vår, der vi intervjuer folk, fotograferer og skriver
saker til vår egen avis som du får med hjem på fredag.

Kodeknekker’n – regning, grubliser og koding

Bli med på en matematikkuke der du lærer nye triks med
kortstokk og tall. Sammen finner vi løsninger på morsomme
grubliser og magiske kvadrater. Vi lærer hva koding er og
prøver oss på enkel programmering i Scratch.

Matteknappen – med svømming

Hvordan kan vi finne ut hvor høyt et hus er uten å bruke stige?
Kan vi bruke kroppen til å måle ting? Vi snakker, skriver og
tegner løsninger på regneoppgaver som kan løses på mange
forskjellige måter. Vi spiller sjakk, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Det fantastiske mennesket - naturfag og kroppen

Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva er egentlig
jobben til hjernen? Bli med på en spennende naturfagsuke
der vi lager modeller av lunger og lærer om hvordan skjelettet
er bygget opp. Vi lager vår egen iskrem og utforsker hva som
skjer med smakssansen når vi tar på oss bind for øynene.

Forskeruka – naturfag og eksperimenter

Kjemi finnes overalt! På laboratoriet, i naturen, mellom
mennesker og i et hvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og
eksperimenter kan vi gjennomføre på kjøkkenbenken – og
hvordan i all verden kan vi få en luftrakett til å gå høyere
enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer vi vår egen
forskerkonferanse.

Fortell med foto – lag historier med tekst og bilder

**
**

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan
svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene har instruktør- og
livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben
og er til stede under svømmeopplæringen. Elevene får 45 minutter i bassenget hver dag.

UKE 26

Norsk på scenekanten

Grünerløkka,
Huseby

Grefsen,
Huseby,
Lambertseter,
Marienlyst,
Tiurleiken, Tøyen

KURS

Lambertseter,
Lindeberg,
Mortensrud,
Rommen,
Sinsen

Marienlyst,
Munkerud

Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult?
Gjennom matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om
lengde, høyde, vekt og volum. Du får 45 minutters svømmeopplæring
hver dag.

UKE 32

Berg,
Huseby,
Nøklevann,
Oppsal

Det var en gang – eventyr med musikk, dans og drama

Moro med måling – regning og svømming

UKE 27

Smash, pow, bang

Comics in English

Majorstuen,
Grefsen

Majorstuen,
Tøyen

Vi dikter og skriver historier som vi gjør levende med musikk, dans og
drama. Hva skjer med tekstene våre når vi lager dansebevegelser og
legger musikk til handlingen? Vi dramatiserer historiene våre, og på
fredag viser vi frem noe av det vi har jobbet med. Lærerne er fra Oslo
musikk- og kulturskole.

Brynseng,
Sommerjournalisten
Vi trenger journalister til Sommerskolens nyhetsblogg! Du er journalist Grefsen,
Majorstuen,
og fotograf og skriver nyheter, film- og musikkanmeldelser og
leserinnlegg om det som engasjerer deg. I løpet av uka besøker vi TV Munkerud,
Sinsen, Tåsen
2 Skole.

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud,
Refstad,
Tåsen

Matematikk

UKE 27
Berg,
Haugen,
Sinsen

Grünerløkka,
Huseby

[nytt]
Visste du at det finnes 30 krabbetyper i Norge? Er du en landkrabbe
eller passer du best i robåt? Vi skal lære å lese terrenget med kart
og kompass, og se hvordan nedbør, vind, salt og sollys påvirker
naturområdene rundt oss. Vi besøker Oslo Sjøskole og lærer om livet
i fjæra og fjorden. Bli med i frilufttroppen – en uke i naturen.
[nytt]
Grønt stunt!
Vi gjør Sommerskolen litt grønnere! Bli med å lage vegetarburger
og designe ditt eget bærenett av en gammel t-skjorte. Du får gå i
demonstrasjonstog for en sak du brenner for, og vi gjennomfører
vår egen spørreundersøkelse. Det vi finner ut av i løpet av uka
presenterer vi i vår egen miljøblogg. Gjør et stunt, la det bli grønt!

Grefsen,
Nøklevann,
Veitvet

Grünerløkka,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud

Grefsen,
Refstad

Tryll med atomer

Brynseng,
Lindeberg,
Refstad,
Skøyen

Karlsrud,
Oppsal

Friluftstroppen
Korsvoll,
Oppsal,
Sinsen,
Skøyen

IKT

Alt er satt sammen av atomer. Vi eksperimenterer med vann og
luft, har papirflykonkurranse og “gymforskning”. Vi gjennomfører
eksperimenter med sugerør og spiller “begrepstennis”. Kurset er
utarbeidet av Forskerfabrikken.

Norsk

UKE 33

5.–7. TRINN

UKE 26

Jorda rundt på fem dager – matematikk og svømming

Lindeberg,
Mortensrud,
Munkerud,
Tøyen

Sørkedalen
NB! Oppmøte
Marienlyst
skole

UKE 27

UKE 32

Rommen

UKE 33

Lysejordet,
Oppsal,
Rommen,
Sinsen,
Tåsen

Haugen,
Sinsen

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Kodegjengen – matematikk og dataspill

Berg,
Brynseng,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Lindeberg,
Munkerud,
Refstad,
Veitvet,
Vinderen

Grefsen,
Huseby,
Marienlyst,
Nøklevann

Lysejordet,
Oppsal,
Tåsen

Majorstuen,
Rommen

Snurr film – innføring i animasjon

Har du en filmregissør i magen? Vi skriver historier, utvikler manus
og lager figurer av plastelina! Vi lærer om filmteknikk og triks, og vi
lager animasjonsfilm i grupper.

Karlsrud,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Majorstuen,
Lusetjern,
Oppsal
Lysejordet,
Løren,
Skøyen, Tøyen

Majorstuen,
Munkerud

Majorstuen,
Rommen

Oppdrag Mars – programmering

Observatoriet
på Solli plass

Observatoriet Observatoriet Observatoriet
på Solli plass på Solli plass på Solli plass

Lycée français
Visste du at telefonkamera var en fransk oppfinnelse? Bli bedre kjent René Cassin
d’Oslo
språket som snakkes av over 300 millioner mennesker! Kurset er
for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil lære noen ord og
uttrykk. Gjennom musikk, dans, rollespill og andre aktiviteter blir du
kjent med franske fraser og kultur.

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

Kun for 7. trinn

Prøv kinesisk!

Fagerborg

Prøv tysk!

Deutsche
Schule Oslo –
Max Tau

The Moviemaker

Berg,
Refstad,
Haugen,
Marienlyst,
Mortensrud,
Nøklevann
Oppsal,Tøyen,
Vinderen

Over 1,2 milliarder mennesker rundt omkring i verden snakker kinesisk.
Bli med på kurset hvor du lærer ord og uttrykk på det kinesiske
språket mandarin. Du får prøve deg på kinesiske leker og spill og
lærer om kinesisk kultur. I løpet av uka prøver vi oss på Kung Fu.

Geitmyra
matkultursenter
for barn

Norsk

Rommen,
Sinsen,
Tøyen,
Tåsen

Bli med på “Oppdrag Mars” der vi bygger roboter med
LEGO Mindstorms og programmerer dem til å løse oppgaver i
verdensrommet. Vi ser på stjernene i planetariet, lærer om
rakettoppskyting og hvordan det kan være å leve i rommet.

Majorstuen,
Sinsen

Naturfag

Karlsrud,
Lusetjern,
Majorstuen

Bli med i kodegjengen hvor vi skal lære grunnleggende
programmering i Scratch. Du bruker koordinater, vinkler og
sannsynlighetsregning når du lærer om koding. Vi slipper
fantasien fri når vi programmerer dataspill og løser praktiske
matematikkoppgaver på en spennende måte.

Brynseng,
Oppsal,
Skøyen

Matematikk

Løren,
Haugen,
Mortensrud,
Tiurleiken

Verden er full av tall! Spennende grubliser og morsomme
matematikkoppgaver tar oss til landmåling i Egypt og en svipptur
til Himalaya med supersonisk spionfly. Du lærer om arkitektur og
geometri i Paris og tallsystemer og mønstre i Japan og Kina. Du får
45 minutters svømmeopplæring hver dag.
[nytt]
Bygg byen – design hus i 3D
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når vi
utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Lysejordet,
Marienlyst,
Refstad

IKT

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

KURS

Dette er kurset er for deg som har lyst til å lære litt tysk. Gjennom
morsomme aktiviteter som rollespill og musikk lærer du tyske ord
og uttrykk. Visste du at både tannkremen og den første moderne
datamaskinen var tyske oppfinnelser?
Gode filmer kan få deg til å le, gråte og grøsse. Bli med i
moviemakerteamet der vi lager små filmsnutter på engelsk. Som
manusforfatter og skuespiller øver du deg på å snakke, lytte og
skrive engelsk hver dag.

What’s up? Let’s speak English

!
D
E
M
BLI

Fremmedspråk

Prøv fransk!

Kun for 6.–7. trinn Sørkedalen
NB! Oppmøte
Vi blir kjent med mange dyr og planter i nærområdet vårt når vi
Marienlyst skole
studerer samspillet i naturen i Sørkedalen. Bli med på kanopadling,
sykling og andre spennende og lærerike aktiviteter i marka. Vi er ute i
naturen og i fysisk aktivitet hele dagen.
Kun for 6. trinn Geitmyra
Bli med til Geitmyra matkultursenter der vi skal smake på havet. Vi tar matkultursenter
naturfaget med inn på kjøkkenet når vi sløyer vår egen fisk, lager mat for barn
av ferske råvarer og lærer om hvor maten kommer fra. Vi blir kjent
med mangfoldet i havet og lærer om hvordan vi kan ta vare på det
som lever i sjøen.
[nytt] Fagerborg
Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden
Bli med ut for å finne mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se med det
blotte øyet! Og hva med å dyrke bakterier og utforske elektrisitet?
Med lærerne fra Forskerfabrikken bygger vi med marshmallows og
eksperimenterer med ballongraketter.

UKE 32

Korsvoll,
Lindeberg,
Refstad

Naturfagsopplevelser i marka

Spiselig naturfag

Naturfag

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

[nytt]
[nytt] Grünerløkka,
Haugen,
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er
Lusetjern,
du en av Sommerskolens mesterdetektiver med nese for
Lysejordet,
mystiske saker! Sammen med kjente snushaner som Purriot,
Løren,
Lasse, Maja og hunden i Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese,
Tiurleiken
skrive og fortelle spennende historier. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Boka som ble levende! Norsk med musikk, dans og drama

Lambertseter,
Lindeberg,
Marienlyst,
Oppsal,
Rommen

UKE 26

5.–7. TRINN

Fremmedspråk

Fagerborg,
Karlsrud,
Lusetjern,
Nøklevann,
Rommen

Lambertseter,
Lysejordet,
Majorstuen,
Mortensrud,
Refstad,
Tåsen, Tøyen

Berg,
Grünerløkka,
Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Sinsen

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

Norsk

[nytt]
Bli med på en kriminelt spennende uke! Vi leser mystiske historier
og skriver fortellinger med snodige karakterer og gåtefulle
hendelser. Kan du skrive en etterlysning og løse hele krimgåten?
Vi besøker Deichmanske hovedbibliotek, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Berg,
Lambertseter,
Majorstuen,
Nøklevann,
Refstad

Berg,
Brynseng,
Haugen,
Mortensrud,
Nøklevann,
Sinsen,
Veitvet

Naturfag

Krimsommer – norsk med svømming

Grünerløkka, Haugen,
Lambertseter,
Lindeberg, Lusetjern,
Løren, Majorstuen,
Oppsal, Rommen,
Tåsen, Tiurleiken

[nytt]
Vil du hjelpe Kaptein Skrekk å løse morsomme koder i jakten på
den hemmelige skatten? Prinsen og Askepott skal holde et selskap
på slottet, men hvordan skal de få plass til alle gjestene rundt
bordet? Vi grubler, snakker, skriver og teller og finner løsninger på
mange morsomme og spennende oppgaver. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Matematikk

Majorstuen,
Refstad

Bli med inn i en magisk verden der vi leser spennende historier, leker
med bokstaver og lager våre egne trylleformler. Vi bruker fantasien når
vi tegner, skriver og forteller om helter, hekser og monstre. Du får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Eventyrlige mattegrubliser – med svømming

IKT

Karlsrud,
Sinsen

Modige monstre og trassige tryllestaver – med svømming

Hvordan danser en drage og hvordan synger en alv? Kan vi skrive en
ny slutt på et eventyr eller lage vår egen musikk til historien? Vi spiller,
synger og danser det vi liker best i eventyrene sammen med lærere
fra Oslo musikk- og kulturskole. Putt fantasien i sekken og bli med – i
eventyrene kan hva som helst skje!

Fremmedspråk

Kun for 6.–7. trinn

Har du lyst til å lære om britisk musikk, sport og litteratur? Lurer du
på hvordan det er å være ungdom i England? På dette kurset har
du lærere fra Storbritannia og all undervisning og aktivitet foregår
på engelsk. Du får skrive til en britisk brevvenn på din egen alder, og
prøve deg som turistguide for læreren din.

Munkerud,
Rommen

Marienlyst

1.–2. TRINN

KURS

Fremmedspråk

IKT

Matematikk

Naturfag

Norsk

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00
UKE 26

UKE 27

UKE 32

3.–4. TRINN
KURS

Fagerborg

Sommerredaksjonen – lag avis

Berg,
Brynseng,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud,
Refstad,
Sinsen

Lambertseter,
Majorstuen

Berg,
Haugen,
Huseby,
Karlsrud,
Sinsen,
Skøyen,
[nytt]
Tøyen, Veitvet

Grefsen,
Majorstuen,
Nøklevann

Korsvoll,
Lindeberg,
Mortensrud,
Nøklevann,
Rommen,
[nytt]
Tiurleiken

Grünerløkka,
Haugen,
Lambertseter,
Lusetjern,
Marienlyst

Brynseng,
Grünerløkka,
Huseby, Korsvoll,
Majorstuen,
Munkerud,
Nøklevann, Refstad

Majorstuen,
Sinsen

Marienlyst,
Mortensrud,
Oppsal,
Rommen

Grefsen,
Lindeberg,
Lusetjern,
Lysejordet,
Marienlyst,
Oppsal,
Tåsen

Huseby,
Karlsrud,
Refstad

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Hva er egentlig et godt bilde og hvilken historie ønsker du å
fortelle? Gjennom tekst, bilder, fototeknikk og bilderedigeringsprogram skal du lære å fortelle gode historier. Vi drar på
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Grünerløkka,
Munkerud,
Oppsal,
Veitvet,
Vinderen

Berg,
Haugen,
Refstad,
Marienlyst,
Oppsal

Lambertseter,
Lysejordet,
Marienlyst,
Tåsen,
Tøyen

[nytt]
Liker du superhelter, fantasiverdener, humor og tegneserier?
Bli med å lage Sommerskolens tegneseriebok på engelsk!
Vi skriver fortellinger og replikker, lærer engelske uttrykk og
tegner på nettbrett og papir. Vi skal se ekte street art på Tøyen
og Torshovs graffitivegg.

Karlsrud,
Løren,
Mortensrud,
Rommen,
Skøyen, Tøyen,
Tåsen, Vinderen

Berg,
Grefsen,
Grünerløkka,
Lusetjern

Tåsen,
Munkerud

Sinsen,
Skøyen

Sommerskolens detektivbyrå – med svømming

Grefsen,
Haugen,
Huseby,
Lambertseter,
Lusetjern

Brynseng,
Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen

Marienlyst

Majorstuen,
Mortensrud,
Tåsen

Regndansen – matematikk med hiphop og streetdance

Grünerløkka,
Karlsrud,
Hvorfor velter ikke høye tårn? Kan vi bruke geometri for å finne det ut,
Korsvoll,
og hva er egentlig geometri? Vi drar på oppdagelsesferd i nærmiljøet
og bygger geometriske figurer med sugerør og piperensere. Hvor høyt Lindeberg,
tårn kan vi bygge? Vi skal også danse hver eneste dag, så gjør deg klar Refstad, Oppsal,
Skøyen, Vinderen
for hip-hop og streetdance!

Forskere i farta!

Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i vann
og luft. Vi bruker kroppen og enkle materialer for å utforske hvordan
ting i naturen henger sammen. Vi tester papirfly med forskjellige
oppskrifter, og vi lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få egget til å
lande trygt på bakken?

Sommerskolepatruljen

Vi drar ut i skogen for å speide etter blomster, insekter og fugler. Hva har
en sopp og en mark til felles? Og finnes det kjøttetere der du bor? Vi er
ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Her må vi ta vare på alt
som flyr og kryper. Klarer vi å hjelpe insektene ved å bygge et lite hotell?

Grefsen,
Lambertseter,
Lusetjern, Lysejordet,
Munkerud, Sinsen,
Skøyen, Tåsen,
Tøyen, Veitvet

Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Refstad

Marienlyst,
Oppsal,
Refstad,
Skøyen

Huseby,
Karlsrud,
Korsvoll,
Majorstuen,
Nøklevann, Refstad

Grefsen,
Majorstuen,
Sinsen

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud

Grefsen,
Haugen,
Nøklevann

Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen,
Skøyen,
Tøyen

[nytt] Berg,
Brynseng,
Vil du lære engelsk gjennom kunst og håndverk og teater? Vi leser
Lysejordet, Løren,
eventyr på norsk og på engelsk og dramatiserer disse for hverandre.
Mortensrud,
Bli med å klippe, lime og male teatermasker. Have you heard about the
Rommen, Vinderen
hungry caterpillar and the big bad wolf?

Fairytales – engelsk med kunst og håndverk

SVØMMEOPPLÆRING

FYSISK AKTIVITET
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Det legges til rette for en aktiv, variert og lystbetont time for alle elever.
Fysisk aktivitet kan for eksempel være fotball og andre ballspill, friidrett, dans, bevegelsesleker eller tur i
skogen, nærmiljøet eller byen.

Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør historier
fra bøker levende når vi synger, danser og spiller. Kan vi lage vår
egen musikk og dans til det som skjer i historiene? Sammen med
lærere fra Oslo musikk- og kulturskole kan hva som helst skje.
Finn fram fantasien og bli med!

Hva er et nyhetskupp og hva får deg til å klikke på en
nyhetssak? Nyheter fra andre deler av verden, sport,
heltemodige mennesker eller rare dyr? I Sommerredaksjonen
kan du skrive om det som er viktig for deg! Bli med i
redaksjonen vår, der vi intervjuer folk, fotograferer og skriver
saker til vår egen avis som du får med hjem på fredag.

Kodeknekker’n – regning, grubliser og koding

Bli med på en matematikkuke der du lærer nye triks med
kortstokk og tall. Sammen finner vi løsninger på morsomme
grubliser og magiske kvadrater. Vi lærer hva koding er og
prøver oss på enkel programmering i Scratch.

Matteknappen – med svømming

Hvordan kan vi finne ut hvor høyt et hus er uten å bruke stige?
Kan vi bruke kroppen til å måle ting? Vi snakker, skriver og
tegner løsninger på regneoppgaver som kan løses på mange
forskjellige måter. Vi spiller sjakk, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Det fantastiske mennesket - naturfag og kroppen

Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva er egentlig
jobben til hjernen? Bli med på en spennende naturfagsuke
der vi lager modeller av lunger og lærer om hvordan skjelettet
er bygget opp. Vi lager vår egen iskrem og utforsker hva som
skjer med smakssansen når vi tar på oss bind for øynene.

Forskeruka – naturfag og eksperimenter

Kjemi finnes overalt! På laboratoriet, i naturen, mellom
mennesker og i et hvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og
eksperimenter kan vi gjennomføre på kjøkkenbenken – og
hvordan i all verden kan vi få en luftrakett til å gå høyere
enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer vi vår egen
forskerkonferanse.

Fortell med foto – lag historier med tekst og bilder

**
**

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan
svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene har instruktør- og
livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben
og er til stede under svømmeopplæringen. Elevene får 45 minutter i bassenget hver dag.

UKE 26

Norsk på scenekanten

Grünerløkka,
Huseby

Grefsen,
Huseby,
Lambertseter,
Marienlyst,
Tiurleiken, Tøyen

KURS

Lambertseter,
Lindeberg,
Mortensrud,
Rommen,
Sinsen

Marienlyst,
Munkerud

Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult?
Gjennom matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om
lengde, høyde, vekt og volum. Du får 45 minutters svømmeopplæring
hver dag.

UKE 32

Berg,
Huseby,
Nøklevann,
Oppsal

Det var en gang – eventyr med musikk, dans og drama

Moro med måling – regning og svømming

UKE 27

Smash, pow, bang

Comics in English

Majorstuen,
Grefsen

Majorstuen,
Tøyen

Vi dikter og skriver historier som vi gjør levende med musikk, dans og
drama. Hva skjer med tekstene våre når vi lager dansebevegelser og
legger musikk til handlingen? Vi dramatiserer historiene våre, og på
fredag viser vi frem noe av det vi har jobbet med. Lærerne er fra Oslo
musikk- og kulturskole.

Brynseng,
Sommerjournalisten
Vi trenger journalister til Sommerskolens nyhetsblogg! Du er journalist Grefsen,
Majorstuen,
og fotograf og skriver nyheter, film- og musikkanmeldelser og
leserinnlegg om det som engasjerer deg. I løpet av uka besøker vi TV Munkerud,
Sinsen, Tåsen
2 Skole.

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud,
Refstad,
Tåsen

Matematikk

UKE 27
Berg,
Haugen,
Sinsen

Grünerløkka,
Huseby

[nytt]
Visste du at det finnes 30 krabbetyper i Norge? Er du en landkrabbe
eller passer du best i robåt? Vi skal lære å lese terrenget med kart
og kompass, og se hvordan nedbør, vind, salt og sollys påvirker
naturområdene rundt oss. Vi besøker Oslo Sjøskole og lærer om livet
i fjæra og fjorden. Bli med i frilufttroppen – en uke i naturen.
[nytt]
Grønt stunt!
Vi gjør Sommerskolen litt grønnere! Bli med å lage vegetarburger
og designe ditt eget bærenett av en gammel t-skjorte. Du får gå i
demonstrasjonstog for en sak du brenner for, og vi gjennomfører
vår egen spørreundersøkelse. Det vi finner ut av i løpet av uka
presenterer vi i vår egen miljøblogg. Gjør et stunt, la det bli grønt!

Grefsen,
Nøklevann,
Veitvet

Grünerløkka,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud

Grefsen,
Refstad

Tryll med atomer

Brynseng,
Lindeberg,
Refstad,
Skøyen

Karlsrud,
Oppsal

Friluftstroppen
Korsvoll,
Oppsal,
Sinsen,
Skøyen

IKT

Alt er satt sammen av atomer. Vi eksperimenterer med vann og
luft, har papirflykonkurranse og “gymforskning”. Vi gjennomfører
eksperimenter med sugerør og spiller “begrepstennis”. Kurset er
utarbeidet av Forskerfabrikken.

Norsk

UKE 33

5.–7. TRINN

UKE 26

Jorda rundt på fem dager – matematikk og svømming

Lindeberg,
Mortensrud,
Munkerud,
Tøyen

Sørkedalen
NB! Oppmøte
Marienlyst
skole

UKE 27

UKE 32

Rommen

UKE 33

Lysejordet,
Oppsal,
Rommen,
Sinsen,
Tåsen

Haugen,
Sinsen

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Kodegjengen – matematikk og dataspill

Berg,
Brynseng,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Lindeberg,
Munkerud,
Refstad,
Veitvet,
Vinderen

Grefsen,
Huseby,
Marienlyst,
Nøklevann

Lysejordet,
Oppsal,
Tåsen

Majorstuen,
Rommen

Snurr film – innføring i animasjon

Har du en filmregissør i magen? Vi skriver historier, utvikler manus
og lager figurer av plastelina! Vi lærer om filmteknikk og triks, og vi
lager animasjonsfilm i grupper.

Karlsrud,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Majorstuen,
Lusetjern,
Oppsal
Lysejordet,
Løren,
Skøyen, Tøyen

Majorstuen,
Munkerud

Majorstuen,
Rommen

Oppdrag Mars – programmering

Observatoriet
på Solli plass

Observatoriet Observatoriet Observatoriet
på Solli plass på Solli plass på Solli plass

Lycée français
Visste du at telefonkamera var en fransk oppfinnelse? Bli bedre kjent René Cassin
d’Oslo
språket som snakkes av over 300 millioner mennesker! Kurset er
for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil lære noen ord og
uttrykk. Gjennom musikk, dans, rollespill og andre aktiviteter blir du
kjent med franske fraser og kultur.

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

Kun for 7. trinn

Prøv kinesisk!

Fagerborg

Prøv tysk!

Deutsche
Schule Oslo –
Max Tau

The Moviemaker

Berg,
Refstad,
Haugen,
Marienlyst,
Mortensrud,
Nøklevann
Oppsal,Tøyen,
Vinderen

Over 1,2 milliarder mennesker rundt omkring i verden snakker kinesisk.
Bli med på kurset hvor du lærer ord og uttrykk på det kinesiske
språket mandarin. Du får prøve deg på kinesiske leker og spill og
lærer om kinesisk kultur. I løpet av uka prøver vi oss på Kung Fu.

Geitmyra
matkultursenter
for barn

Norsk

Rommen,
Sinsen,
Tøyen,
Tåsen

Bli med på “Oppdrag Mars” der vi bygger roboter med
LEGO Mindstorms og programmerer dem til å løse oppgaver i
verdensrommet. Vi ser på stjernene i planetariet, lærer om
rakettoppskyting og hvordan det kan være å leve i rommet.

Majorstuen,
Sinsen

Naturfag

Karlsrud,
Lusetjern,
Majorstuen

Bli med i kodegjengen hvor vi skal lære grunnleggende
programmering i Scratch. Du bruker koordinater, vinkler og
sannsynlighetsregning når du lærer om koding. Vi slipper
fantasien fri når vi programmerer dataspill og løser praktiske
matematikkoppgaver på en spennende måte.

Brynseng,
Oppsal,
Skøyen

Matematikk

Løren,
Haugen,
Mortensrud,
Tiurleiken

Verden er full av tall! Spennende grubliser og morsomme
matematikkoppgaver tar oss til landmåling i Egypt og en svipptur
til Himalaya med supersonisk spionfly. Du lærer om arkitektur og
geometri i Paris og tallsystemer og mønstre i Japan og Kina. Du får
45 minutters svømmeopplæring hver dag.
[nytt]
Bygg byen – design hus i 3D
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når vi
utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Lysejordet,
Marienlyst,
Refstad

IKT

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

KURS

Dette er kurset er for deg som har lyst til å lære litt tysk. Gjennom
morsomme aktiviteter som rollespill og musikk lærer du tyske ord
og uttrykk. Visste du at både tannkremen og den første moderne
datamaskinen var tyske oppfinnelser?
Gode filmer kan få deg til å le, gråte og grøsse. Bli med i
moviemakerteamet der vi lager små filmsnutter på engelsk. Som
manusforfatter og skuespiller øver du deg på å snakke, lytte og
skrive engelsk hver dag.

What’s up? Let’s speak English

!
D
E
M
BLI

Fremmedspråk

Prøv fransk!

Kun for 6.–7. trinn Sørkedalen
NB! Oppmøte
Vi blir kjent med mange dyr og planter i nærområdet vårt når vi
Marienlyst skole
studerer samspillet i naturen i Sørkedalen. Bli med på kanopadling,
sykling og andre spennende og lærerike aktiviteter i marka. Vi er ute i
naturen og i fysisk aktivitet hele dagen.
Kun for 6. trinn Geitmyra
Bli med til Geitmyra matkultursenter der vi skal smake på havet. Vi tar matkultursenter
naturfaget med inn på kjøkkenet når vi sløyer vår egen fisk, lager mat for barn
av ferske råvarer og lærer om hvor maten kommer fra. Vi blir kjent
med mangfoldet i havet og lærer om hvordan vi kan ta vare på det
som lever i sjøen.
[nytt] Fagerborg
Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden
Bli med ut for å finne mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se med det
blotte øyet! Og hva med å dyrke bakterier og utforske elektrisitet?
Med lærerne fra Forskerfabrikken bygger vi med marshmallows og
eksperimenterer med ballongraketter.

UKE 32

Korsvoll,
Lindeberg,
Refstad

Naturfagsopplevelser i marka

Spiselig naturfag

Naturfag

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

[nytt]
[nytt] Grünerløkka,
Haugen,
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er
Lusetjern,
du en av Sommerskolens mesterdetektiver med nese for
Lysejordet,
mystiske saker! Sammen med kjente snushaner som Purriot,
Løren,
Lasse, Maja og hunden i Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese,
Tiurleiken
skrive og fortelle spennende historier. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Boka som ble levende! Norsk med musikk, dans og drama

Lambertseter,
Lindeberg,
Marienlyst,
Oppsal,
Rommen

UKE 26

5.–7. TRINN

Fremmedspråk

Fagerborg,
Karlsrud,
Lusetjern,
Nøklevann,
Rommen

Lambertseter,
Lysejordet,
Majorstuen,
Mortensrud,
Refstad,
Tåsen, Tøyen

Berg,
Grünerløkka,
Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Sinsen

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

Norsk

[nytt]
Bli med på en kriminelt spennende uke! Vi leser mystiske historier
og skriver fortellinger med snodige karakterer og gåtefulle
hendelser. Kan du skrive en etterlysning og løse hele krimgåten?
Vi besøker Deichmanske hovedbibliotek, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Berg,
Lambertseter,
Majorstuen,
Nøklevann,
Refstad

Berg,
Brynseng,
Haugen,
Mortensrud,
Nøklevann,
Sinsen,
Veitvet

Naturfag

Krimsommer – norsk med svømming

Grünerløkka, Haugen,
Lambertseter,
Lindeberg, Lusetjern,
Løren, Majorstuen,
Oppsal, Rommen,
Tåsen, Tiurleiken

[nytt]
Vil du hjelpe Kaptein Skrekk å løse morsomme koder i jakten på
den hemmelige skatten? Prinsen og Askepott skal holde et selskap
på slottet, men hvordan skal de få plass til alle gjestene rundt
bordet? Vi grubler, snakker, skriver og teller og finner løsninger på
mange morsomme og spennende oppgaver. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Matematikk

Majorstuen,
Refstad

Bli med inn i en magisk verden der vi leser spennende historier, leker
med bokstaver og lager våre egne trylleformler. Vi bruker fantasien når
vi tegner, skriver og forteller om helter, hekser og monstre. Du får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Eventyrlige mattegrubliser – med svømming

IKT

Karlsrud,
Sinsen

Modige monstre og trassige tryllestaver – med svømming

Hvordan danser en drage og hvordan synger en alv? Kan vi skrive en
ny slutt på et eventyr eller lage vår egen musikk til historien? Vi spiller,
synger og danser det vi liker best i eventyrene sammen med lærere
fra Oslo musikk- og kulturskole. Putt fantasien i sekken og bli med – i
eventyrene kan hva som helst skje!

Fremmedspråk

Kun for 6.–7. trinn

Har du lyst til å lære om britisk musikk, sport og litteratur? Lurer du
på hvordan det er å være ungdom i England? På dette kurset har
du lærere fra Storbritannia og all undervisning og aktivitet foregår
på engelsk. Du får skrive til en britisk brevvenn på din egen alder, og
prøve deg som turistguide for læreren din.

Munkerud,
Rommen

Marienlyst

1.–2. TRINN

KURS

Fremmedspråk

IKT

Matematikk

Naturfag

Norsk

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00
UKE 26

UKE 27

UKE 32

3.–4. TRINN
KURS

Fagerborg

Sommerredaksjonen – lag avis

Berg,
Brynseng,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud,
Refstad,
Sinsen

Lambertseter,
Majorstuen

Berg,
Haugen,
Huseby,
Karlsrud,
Sinsen,
Skøyen,
[nytt]
Tøyen, Veitvet

Grefsen,
Majorstuen,
Nøklevann

Korsvoll,
Lindeberg,
Mortensrud,
Nøklevann,
Rommen,
[nytt]
Tiurleiken

Grünerløkka,
Haugen,
Lambertseter,
Lusetjern,
Marienlyst

Brynseng,
Grünerløkka,
Huseby, Korsvoll,
Majorstuen,
Munkerud,
Nøklevann, Refstad

Majorstuen,
Sinsen

Marienlyst,
Mortensrud,
Oppsal,
Rommen

Grefsen,
Lindeberg,
Lusetjern,
Lysejordet,
Marienlyst,
Oppsal,
Tåsen

Huseby,
Karlsrud,
Refstad

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Hva er egentlig et godt bilde og hvilken historie ønsker du å
fortelle? Gjennom tekst, bilder, fototeknikk og bilderedigeringsprogram skal du lære å fortelle gode historier. Vi drar på
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Grünerløkka,
Munkerud,
Oppsal,
Veitvet,
Vinderen

Berg,
Haugen,
Refstad,
Marienlyst,
Oppsal

Lambertseter,
Lysejordet,
Marienlyst,
Tåsen,
Tøyen

[nytt]
Liker du superhelter, fantasiverdener, humor og tegneserier?
Bli med å lage Sommerskolens tegneseriebok på engelsk!
Vi skriver fortellinger og replikker, lærer engelske uttrykk og
tegner på nettbrett og papir. Vi skal se ekte street art på Tøyen
og Torshovs graffitivegg.

Karlsrud,
Løren,
Mortensrud,
Rommen,
Skøyen, Tøyen,
Tåsen, Vinderen

Berg,
Grefsen,
Grünerløkka,
Lusetjern

Tåsen,
Munkerud

Sinsen,
Skøyen

Sommerskolens detektivbyrå – med svømming

Grefsen,
Haugen,
Huseby,
Lambertseter,
Lusetjern

Brynseng,
Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen

Marienlyst

Majorstuen,
Mortensrud,
Tåsen

Regndansen – matematikk med hiphop og streetdance

Grünerløkka,
Karlsrud,
Hvorfor velter ikke høye tårn? Kan vi bruke geometri for å finne det ut,
Korsvoll,
og hva er egentlig geometri? Vi drar på oppdagelsesferd i nærmiljøet
og bygger geometriske figurer med sugerør og piperensere. Hvor høyt Lindeberg,
tårn kan vi bygge? Vi skal også danse hver eneste dag, så gjør deg klar Refstad, Oppsal,
Skøyen, Vinderen
for hip-hop og streetdance!

Forskere i farta!

Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i vann
og luft. Vi bruker kroppen og enkle materialer for å utforske hvordan
ting i naturen henger sammen. Vi tester papirfly med forskjellige
oppskrifter, og vi lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få egget til å
lande trygt på bakken?

Sommerskolepatruljen

Vi drar ut i skogen for å speide etter blomster, insekter og fugler. Hva har
en sopp og en mark til felles? Og finnes det kjøttetere der du bor? Vi er
ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Her må vi ta vare på alt
som flyr og kryper. Klarer vi å hjelpe insektene ved å bygge et lite hotell?

Grefsen,
Lambertseter,
Lusetjern, Lysejordet,
Munkerud, Sinsen,
Skøyen, Tåsen,
Tøyen, Veitvet

Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Refstad

Marienlyst,
Oppsal,
Refstad,
Skøyen

Huseby,
Karlsrud,
Korsvoll,
Majorstuen,
Nøklevann, Refstad

Grefsen,
Majorstuen,
Sinsen

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud

Grefsen,
Haugen,
Nøklevann

Korsvoll,
Munkerud,
Sinsen,
Skøyen,
Tøyen

[nytt] Berg,
Brynseng,
Vil du lære engelsk gjennom kunst og håndverk og teater? Vi leser
Lysejordet, Løren,
eventyr på norsk og på engelsk og dramatiserer disse for hverandre.
Mortensrud,
Bli med å klippe, lime og male teatermasker. Have you heard about the
Rommen, Vinderen
hungry caterpillar and the big bad wolf?

Fairytales – engelsk med kunst og håndverk

SVØMMEOPPLÆRING

FYSISK AKTIVITET
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Det legges til rette for en aktiv, variert og lystbetont time for alle elever.
Fysisk aktivitet kan for eksempel være fotball og andre ballspill, friidrett, dans, bevegelsesleker eller tur i
skogen, nærmiljøet eller byen.

Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør historier
fra bøker levende når vi synger, danser og spiller. Kan vi lage vår
egen musikk og dans til det som skjer i historiene? Sammen med
lærere fra Oslo musikk- og kulturskole kan hva som helst skje.
Finn fram fantasien og bli med!

Hva er et nyhetskupp og hva får deg til å klikke på en
nyhetssak? Nyheter fra andre deler av verden, sport,
heltemodige mennesker eller rare dyr? I Sommerredaksjonen
kan du skrive om det som er viktig for deg! Bli med i
redaksjonen vår, der vi intervjuer folk, fotograferer og skriver
saker til vår egen avis som du får med hjem på fredag.

Kodeknekker’n – regning, grubliser og koding

Bli med på en matematikkuke der du lærer nye triks med
kortstokk og tall. Sammen finner vi løsninger på morsomme
grubliser og magiske kvadrater. Vi lærer hva koding er og
prøver oss på enkel programmering i Scratch.

Matteknappen – med svømming

Hvordan kan vi finne ut hvor høyt et hus er uten å bruke stige?
Kan vi bruke kroppen til å måle ting? Vi snakker, skriver og
tegner løsninger på regneoppgaver som kan løses på mange
forskjellige måter. Vi spiller sjakk, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Det fantastiske mennesket - naturfag og kroppen

Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva er egentlig
jobben til hjernen? Bli med på en spennende naturfagsuke
der vi lager modeller av lunger og lærer om hvordan skjelettet
er bygget opp. Vi lager vår egen iskrem og utforsker hva som
skjer med smakssansen når vi tar på oss bind for øynene.

Forskeruka – naturfag og eksperimenter

Kjemi finnes overalt! På laboratoriet, i naturen, mellom
mennesker og i et hvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og
eksperimenter kan vi gjennomføre på kjøkkenbenken – og
hvordan i all verden kan vi få en luftrakett til å gå høyere
enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer vi vår egen
forskerkonferanse.

Fortell med foto – lag historier med tekst og bilder

**
**

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan
svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene har instruktør- og
livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben
og er til stede under svømmeopplæringen. Elevene får 45 minutter i bassenget hver dag.

UKE 26

Norsk på scenekanten

Grünerløkka,
Huseby

Grefsen,
Huseby,
Lambertseter,
Marienlyst,
Tiurleiken, Tøyen

KURS

Lambertseter,
Lindeberg,
Mortensrud,
Rommen,
Sinsen

Marienlyst,
Munkerud

Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult?
Gjennom matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om
lengde, høyde, vekt og volum. Du får 45 minutters svømmeopplæring
hver dag.

UKE 32

Berg,
Huseby,
Nøklevann,
Oppsal

Det var en gang – eventyr med musikk, dans og drama

Moro med måling – regning og svømming

UKE 27

Smash, pow, bang

Comics in English

Majorstuen,
Grefsen

Majorstuen,
Tøyen

Vi dikter og skriver historier som vi gjør levende med musikk, dans og
drama. Hva skjer med tekstene våre når vi lager dansebevegelser og
legger musikk til handlingen? Vi dramatiserer historiene våre, og på
fredag viser vi frem noe av det vi har jobbet med. Lærerne er fra Oslo
musikk- og kulturskole.

Brynseng,
Sommerjournalisten
Vi trenger journalister til Sommerskolens nyhetsblogg! Du er journalist Grefsen,
Majorstuen,
og fotograf og skriver nyheter, film- og musikkanmeldelser og
leserinnlegg om det som engasjerer deg. I løpet av uka besøker vi TV Munkerud,
Sinsen, Tåsen
2 Skole.

Brynseng,
Lysejordet,
Munkerud,
Refstad,
Tåsen

Matematikk

UKE 27
Berg,
Haugen,
Sinsen

Grünerløkka,
Huseby

[nytt]
Visste du at det finnes 30 krabbetyper i Norge? Er du en landkrabbe
eller passer du best i robåt? Vi skal lære å lese terrenget med kart
og kompass, og se hvordan nedbør, vind, salt og sollys påvirker
naturområdene rundt oss. Vi besøker Oslo Sjøskole og lærer om livet
i fjæra og fjorden. Bli med i frilufttroppen – en uke i naturen.
[nytt]
Grønt stunt!
Vi gjør Sommerskolen litt grønnere! Bli med å lage vegetarburger
og designe ditt eget bærenett av en gammel t-skjorte. Du får gå i
demonstrasjonstog for en sak du brenner for, og vi gjennomfører
vår egen spørreundersøkelse. Det vi finner ut av i løpet av uka
presenterer vi i vår egen miljøblogg. Gjør et stunt, la det bli grønt!

Grefsen,
Nøklevann,
Veitvet

Grünerløkka,
Huseby,
Marienlyst,
Munkerud

Grefsen,
Refstad

Tryll med atomer

Brynseng,
Lindeberg,
Refstad,
Skøyen

Karlsrud,
Oppsal

Friluftstroppen
Korsvoll,
Oppsal,
Sinsen,
Skøyen

IKT

Alt er satt sammen av atomer. Vi eksperimenterer med vann og
luft, har papirflykonkurranse og “gymforskning”. Vi gjennomfører
eksperimenter med sugerør og spiller “begrepstennis”. Kurset er
utarbeidet av Forskerfabrikken.

Norsk

UKE 33

5.–7. TRINN

UKE 26

Jorda rundt på fem dager – matematikk og svømming

Lindeberg,
Mortensrud,
Munkerud,
Tøyen

Sørkedalen
NB! Oppmøte
Marienlyst
skole

UKE 27

UKE 32

Rommen

UKE 33

Lysejordet,
Oppsal,
Rommen,
Sinsen,
Tåsen

Haugen,
Sinsen

Brynseng,
Korsvoll,
Skøyen

Kodegjengen – matematikk og dataspill

Berg,
Brynseng,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Lindeberg,
Munkerud,
Refstad,
Veitvet,
Vinderen

Grefsen,
Huseby,
Marienlyst,
Nøklevann

Lysejordet,
Oppsal,
Tåsen

Majorstuen,
Rommen

Snurr film – innføring i animasjon

Har du en filmregissør i magen? Vi skriver historier, utvikler manus
og lager figurer av plastelina! Vi lærer om filmteknikk og triks, og vi
lager animasjonsfilm i grupper.

Karlsrud,
Grünerløkka,
Korsvoll,
Majorstuen,
Lusetjern,
Oppsal
Lysejordet,
Løren,
Skøyen, Tøyen

Majorstuen,
Munkerud

Majorstuen,
Rommen

Oppdrag Mars – programmering

Observatoriet
på Solli plass

Observatoriet Observatoriet Observatoriet
på Solli plass på Solli plass på Solli plass

Lycée français
Visste du at telefonkamera var en fransk oppfinnelse? Bli bedre kjent René Cassin
d’Oslo
språket som snakkes av over 300 millioner mennesker! Kurset er
for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil lære noen ord og
uttrykk. Gjennom musikk, dans, rollespill og andre aktiviteter blir du
kjent med franske fraser og kultur.

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

Kun for 7. trinn

Prøv kinesisk!

Fagerborg

Prøv tysk!

Deutsche
Schule Oslo –
Max Tau

The Moviemaker

Berg,
Refstad,
Haugen,
Marienlyst,
Mortensrud,
Nøklevann
Oppsal,Tøyen,
Vinderen

Over 1,2 milliarder mennesker rundt omkring i verden snakker kinesisk.
Bli med på kurset hvor du lærer ord og uttrykk på det kinesiske
språket mandarin. Du får prøve deg på kinesiske leker og spill og
lærer om kinesisk kultur. I løpet av uka prøver vi oss på Kung Fu.

Geitmyra
matkultursenter
for barn

Norsk

Rommen,
Sinsen,
Tøyen,
Tåsen

Bli med på “Oppdrag Mars” der vi bygger roboter med
LEGO Mindstorms og programmerer dem til å løse oppgaver i
verdensrommet. Vi ser på stjernene i planetariet, lærer om
rakettoppskyting og hvordan det kan være å leve i rommet.

Majorstuen,
Sinsen

Naturfag

Karlsrud,
Lusetjern,
Majorstuen

Bli med i kodegjengen hvor vi skal lære grunnleggende
programmering i Scratch. Du bruker koordinater, vinkler og
sannsynlighetsregning når du lærer om koding. Vi slipper
fantasien fri når vi programmerer dataspill og løser praktiske
matematikkoppgaver på en spennende måte.

Brynseng,
Oppsal,
Skøyen

Matematikk

Løren,
Haugen,
Mortensrud,
Tiurleiken

Verden er full av tall! Spennende grubliser og morsomme
matematikkoppgaver tar oss til landmåling i Egypt og en svipptur
til Himalaya med supersonisk spionfly. Du lærer om arkitektur og
geometri i Paris og tallsystemer og mønstre i Japan og Kina. Du får
45 minutters svømmeopplæring hver dag.
[nytt]
Bygg byen – design hus i 3D
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når vi
utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Lysejordet,
Marienlyst,
Refstad

IKT

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

KURS

Dette er kurset er for deg som har lyst til å lære litt tysk. Gjennom
morsomme aktiviteter som rollespill og musikk lærer du tyske ord
og uttrykk. Visste du at både tannkremen og den første moderne
datamaskinen var tyske oppfinnelser?
Gode filmer kan få deg til å le, gråte og grøsse. Bli med i
moviemakerteamet der vi lager små filmsnutter på engelsk. Som
manusforfatter og skuespiller øver du deg på å snakke, lytte og
skrive engelsk hver dag.

What’s up? Let’s speak English

!
D
E
M
BLI

Fremmedspråk

Prøv fransk!

Kun for 6.–7. trinn Sørkedalen
NB! Oppmøte
Vi blir kjent med mange dyr og planter i nærområdet vårt når vi
Marienlyst skole
studerer samspillet i naturen i Sørkedalen. Bli med på kanopadling,
sykling og andre spennende og lærerike aktiviteter i marka. Vi er ute i
naturen og i fysisk aktivitet hele dagen.
Kun for 6. trinn Geitmyra
Bli med til Geitmyra matkultursenter der vi skal smake på havet. Vi tar matkultursenter
naturfaget med inn på kjøkkenet når vi sløyer vår egen fisk, lager mat for barn
av ferske råvarer og lærer om hvor maten kommer fra. Vi blir kjent
med mangfoldet i havet og lærer om hvordan vi kan ta vare på det
som lever i sjøen.
[nytt] Fagerborg
Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden
Bli med ut for å finne mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se med det
blotte øyet! Og hva med å dyrke bakterier og utforske elektrisitet?
Med lærerne fra Forskerfabrikken bygger vi med marshmallows og
eksperimenterer med ballongraketter.

UKE 32

Korsvoll,
Lindeberg,
Refstad

Naturfagsopplevelser i marka

Spiselig naturfag

Naturfag

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

[nytt]
[nytt] Grünerløkka,
Haugen,
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er
Lusetjern,
du en av Sommerskolens mesterdetektiver med nese for
Lysejordet,
mystiske saker! Sammen med kjente snushaner som Purriot,
Løren,
Lasse, Maja og hunden i Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese,
Tiurleiken
skrive og fortelle spennende historier. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Boka som ble levende! Norsk med musikk, dans og drama

Lambertseter,
Lindeberg,
Marienlyst,
Oppsal,
Rommen

UKE 26

5.–7. TRINN

Fremmedspråk

Fagerborg,
Karlsrud,
Lusetjern,
Nøklevann,
Rommen

Lambertseter,
Lysejordet,
Majorstuen,
Mortensrud,
Refstad,
Tåsen, Tøyen

Berg,
Grünerløkka,
Karlsrud,
Marienlyst,
Oppsal,
Sinsen

KURSENE VARER FRA 09.00–16.00

Norsk

[nytt]
Bli med på en kriminelt spennende uke! Vi leser mystiske historier
og skriver fortellinger med snodige karakterer og gåtefulle
hendelser. Kan du skrive en etterlysning og løse hele krimgåten?
Vi besøker Deichmanske hovedbibliotek, og du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Berg,
Lambertseter,
Majorstuen,
Nøklevann,
Refstad

Berg,
Brynseng,
Haugen,
Mortensrud,
Nøklevann,
Sinsen,
Veitvet

Naturfag

Krimsommer – norsk med svømming

Grünerløkka, Haugen,
Lambertseter,
Lindeberg, Lusetjern,
Løren, Majorstuen,
Oppsal, Rommen,
Tåsen, Tiurleiken

[nytt]
Vil du hjelpe Kaptein Skrekk å løse morsomme koder i jakten på
den hemmelige skatten? Prinsen og Askepott skal holde et selskap
på slottet, men hvordan skal de få plass til alle gjestene rundt
bordet? Vi grubler, snakker, skriver og teller og finner løsninger på
mange morsomme og spennende oppgaver. Du får 45 minutters
svømmeopplæring hver dag.

Matematikk

Majorstuen,
Refstad

Bli med inn i en magisk verden der vi leser spennende historier, leker
med bokstaver og lager våre egne trylleformler. Vi bruker fantasien når
vi tegner, skriver og forteller om helter, hekser og monstre. Du får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Eventyrlige mattegrubliser – med svømming

IKT

Karlsrud,
Sinsen

Modige monstre og trassige tryllestaver – med svømming

Hvordan danser en drage og hvordan synger en alv? Kan vi skrive en
ny slutt på et eventyr eller lage vår egen musikk til historien? Vi spiller,
synger og danser det vi liker best i eventyrene sammen med lærere
fra Oslo musikk- og kulturskole. Putt fantasien i sekken og bli med – i
eventyrene kan hva som helst skje!

Fremmedspråk

Kun for 6.–7. trinn

Har du lyst til å lære om britisk musikk, sport og litteratur? Lurer du
på hvordan det er å være ungdom i England? På dette kurset har
du lærere fra Storbritannia og all undervisning og aktivitet foregår
på engelsk. Du får skrive til en britisk brevvenn på din egen alder, og
prøve deg som turistguide for læreren din.

Munkerud,
Rommen

Marienlyst

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Oppmøte
·· Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele
kursuken.
·· Elever som ikke møter første dag, mister
plassen sin.
·· Elevene må møte for registrering kl. 08.30 første
kursdag. Husk å ta med ferdig utfylt informasjonsskjema som du finner på nettsiden vår.
·· Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til 16.00.
Elevene må møte mellom kl. 08.45–09.00 og
hentes mellom kl. 15.45–16.00.

Inndeling

i grupper

·· En lærer og en assistent har ansvaret for en
kursgruppe med 25–30 elever. På kurs med
mer enn 25–30 plasser, deles elevene inn i
flere kursgrupper.
·· Ved oppmøte første kursdag, får foresatte og
elever informasjon om hvilke elever som skal
gå i samme gruppe. Hver kursgruppe er satt
sammen av elever fra forskjellige skoler og
alderstrinn.

og deltagelse
·· Vi har felles rutiner for registrering av elever
ved henting og levering. Når elevene møter
opp hver morgen, får de utdelt et nøkkelbånd
med navn og kontaktinformasjon.
·· Nøkkelbåndet samles inn hver ettermiddag
når elevene hentes eller går hjem, og elevene
krysses ut av oppmøtelisten.
·· Elevene må ha med pennal, to matpakker
og drikkeflaske hver dag.

Særskilt

tilrettelegging

Foresatte som melder på en elev med behov
for særskilt tilrettelegging, må fylle ut og sende
inn skjema med beskrivelse av elevens behov.
Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal
kunne legge til rette for eleven på en god måte.

Kurset “Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken” er for barn som skal begynne på 1. trinn høsten 2018
på disse 13 skolene: Bjørndal, Ellingsrudåsen, Gamlebyen, Haugen, Linderud, Lusetjern, Mortensrud,
Rommen, Svarttjern, Tøyen, Vahl, Veitvet og Vestli.
Målgruppen er alle barn som skal begynne på 1. trinn på de 13 skolene. På kurset får elevene videreutvikle
sine norskspråklige ferdigheter og bli kjent med hvordan det er å være skoleelev. Kurset varer i to uker, uke
32 og 33. Foresatte får informasjon om kurs og påmelding av skolen barnet skal begynne på.

norskopplæring
for nyankomne elever
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Påmelding

·· Lag en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriter kursene fra 1 til 5.
·· Du kan melde på og endre påmeldingen fra 7.–13. mars.
·· Ledige plasser og ventelister legges ut torsdag 5. april.

R
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i norsk språk for skolestartere

Intensiv

sommerskolenoslo.no

Fristen for å sende inn skjemaet er 20. april.
Skjemaet finner du på nettsiden vår.

ANDRE KURSTILBUD
Sommerskolekurs

Påmelding 7.–13. mars

Intensivkurs
i svømming

Kurset arrangeres i uke 26 på Språksenteret i Oslo
og er for elever som har behov for mer opplæring
i norsk språk. Tilbudet er for elever på 1.–10. trinn
som er bosatt i Oslo og har inntil ett års norsk
skolegang.

Det tilbys egne svømmekurs for elever på
4.–10. trinn som ikke har lært å svømme etter
den obligatoriske svømmeopplæringen på skolen.
Kursene varer i en eller to uker, og elevene får 60
minutter svømmeopplæring hver dag.

Elevene får opplæring i å snakke og lytte, lese og
skrive på norsk. Vi deler elevene inn i grupper etter
alder og norskspråklige ferdigheter. Elevene får 45
minutters svømmeopplæring hver dag.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding til
kursene kommer på nettsiden vår 5. april. Elever i
målgruppen får også informasjon av skolen.

Tildeling av kursplasser

Elever som begynner på 1. trinn i august 2018,
kan ikke delta på Sommerskolen Oslo i år.

Kontaktinformasjon
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 23 05 10 06

Alle kursstedene har en ansvarlig leder. Mobilnummer og informasjon om
kursstedene legges ut 22. juni på sommerskolenoslo.no

– til sommeruker med læringsglede,
opplevelser og nye vennskap
Sommerskolen Oslo ønsker alle elevene i byen vår velkommen til inspirerende og sosiale
sommeruker. Tilbudet er gratis for osloelever på 1.–13. trinn, og i fjor meldte 20 000 elever fra
hele byen seg på kurs.
På kursene i Sommerskolen kan elevene fordype seg i skolefag i kombinasjon med
programmering, friluftsliv, matlaging, 3D-tegning, dans og drama og mye mer. Kurstilbudet
består av både populære kurs fra i fjor og nye kurs på alle trinn. Alle kursene har en time daglig
fysisk aktivitet og en kulturopplevelse eller utflukt i løpet av uka. Over 7000 kursplasser er med
svømmeopplæring hver dag.
I år kan skolestarterne på 13 skoler forberede seg til sitt første skoleår på kurset “Bli skoleklar –
med godt norsk språk i sekken”. Vi har også tilbud om intensivkurs i norsk på Språksenteret i
Oslo og intensivkurs i svømming rundt om i byen.
Vi gleder oss til å ta imot mange tusen osloelever til lærerike, morsomme og aktive
sommerskolekurs i uke 26, 27, 32 og 33.

Astrid Søgnen
direktør i Utdanningsetaten

Om Sommerskolen Oslo 2018

Alle kursene er aldersblandet

Elever som ønsker faglige utfordringer og skal
begynne på 8. trinn høsten 2018, kan meldes på
kurs for ungdomstrinnet, se eget kurstilbud.

Velkommen

Inga Marte Thorkildsen				
byråd for oppvekst og kunnskap			

·· Plassene tildeles ved loddtrekning. I år får du én kursplass eller én plass på venteliste.
·· Tirsdag 3. april får du beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på.
·· Fra torsdag 5. april kan du melde på ledige plasser og ventelister. Du kan da ha én kursplass eller
én plass på venteliste per uke. Du kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til første kursdag.
·· Hvis du ikke vil ha plassen, må du melde deg av så fort som mulig, slik at noen andre kan få plassen
din. Husk at noen kurs har lange ventelister.

Kursene i Sommerskolen Oslo er aldersblandet.
Elevene kan meldes på kurs over og under det
klassetrinnet eleven avslutter juni 2018.
1.–2. trinn: elever født 20 10 – 20 11
3.–4. trinn: elever født 2008 – 2009
5.–7. trinn: elever født 2005 – 2007

1.–7. trinn

Påmelding
7.–13. mars

·· Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til
alle elever som bor i Oslo.
·· Kursene tilbys i de to første og de to siste
ukene av elevenes sommerferie – uke
26, 27, 32 og 33. Alle kursene varer fra
mandag til fredag. Vi har kurs på 44
kurssteder over hele byen.
·· Sommerskolen Oslo er en læringsarena
både for elever som ønsker faglige
utfordringer og elever som vil øve mer på
grunnleggende ferdigheter.
·· Alle kursene på 1.–7. trinn er knyttet til
ett av fagene norsk, matematikk,
naturfag, fremmedspråk eller IKT.
·· Felles mål for alle kurs er at elevene lærer
noe nytt, får faglige utfordringer og gode
opplevelser i et trygt og inkluderende
læringsmiljø.

·· Alle kurs har fysisk aktivitet hver eneste
dag og én ukentlig kulturaktivitet eller
utflukt. Det tilbys ca. 7 200 kursplasser
med svømming som fysisk aktivitet.
·· Ansatte i Sommerskolen Oslo er lærere,
studenter fra universiteter og høgskoler
og elever i videregående skole.
·· Alle ansatte har førstehjelpskurs. Lærere
og assistenter på naturfagskurs, som er
på tur til vann, har også livredningskurs.
·· Sommerskolen Oslo har også kurs
for elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Kurstilbudet
for elever fra 8.–13. trinn og lærlinger
finner du på nettsiden vår.

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Oppmøte
·· Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele
kursuken.
·· Elever som ikke møter første dag, mister
plassen sin.
·· Elevene må møte for registrering kl. 08.30 første
kursdag. Husk å ta med ferdig utfylt informasjonsskjema som du finner på nettsiden vår.
·· Kursdagen starter kl. 09.00 og varer til 16.00.
Elevene må møte mellom kl. 08.45–09.00 og
hentes mellom kl. 15.45–16.00.

Inndeling

i grupper

·· En lærer og en assistent har ansvaret for en
kursgruppe med 25–30 elever. På kurs med
mer enn 25–30 plasser, deles elevene inn i
flere kursgrupper.
·· Ved oppmøte første kursdag, får foresatte og
elever informasjon om hvilke elever som skal
gå i samme gruppe. Hver kursgruppe er satt
sammen av elever fra forskjellige skoler og
alderstrinn.

og deltagelse
·· Vi har felles rutiner for registrering av elever
ved henting og levering. Når elevene møter
opp hver morgen, får de utdelt et nøkkelbånd
med navn og kontaktinformasjon.
·· Nøkkelbåndet samles inn hver ettermiddag
når elevene hentes eller går hjem, og elevene
krysses ut av oppmøtelisten.
·· Elevene må ha med pennal, to matpakker
og drikkeflaske hver dag.

Særskilt

tilrettelegging

Foresatte som melder på en elev med behov
for særskilt tilrettelegging, må fylle ut og sende
inn skjema med beskrivelse av elevens behov.
Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal
kunne legge til rette for eleven på en god måte.

Kurset “Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken” er for barn som skal begynne på 1. trinn høsten 2018
på disse 13 skolene: Bjørndal, Ellingsrudåsen, Gamlebyen, Haugen, Linderud, Lusetjern, Mortensrud,
Rommen, Svarttjern, Tøyen, Vahl, Veitvet og Vestli.
Målgruppen er alle barn som skal begynne på 1. trinn på de 13 skolene. På kurset får elevene videreutvikle
sine norskspråklige ferdigheter og bli kjent med hvordan det er å være skoleelev. Kurset varer i to uker, uke
32 og 33. Foresatte får informasjon om kurs og påmelding av skolen barnet skal begynne på.

norskopplæring
for nyankomne elever
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Påmelding

·· Lag en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriter kursene fra 1 til 5.
·· Du kan melde på og endre påmeldingen fra 7.–13. mars.
·· Ledige plasser og ventelister legges ut torsdag 5. april.
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Intensiv

sommerskolenoslo.no

Fristen for å sende inn skjemaet er 20. april.
Skjemaet finner du på nettsiden vår.

ANDRE KURSTILBUD
Sommerskolekurs

Påmelding 7.–13. mars

Intensivkurs
i svømming

Kurset arrangeres i uke 26 på Språksenteret i Oslo
og er for elever som har behov for mer opplæring
i norsk språk. Tilbudet er for elever på 1.–10. trinn
som er bosatt i Oslo og har inntil ett års norsk
skolegang.

Det tilbys egne svømmekurs for elever på
4.–10. trinn som ikke har lært å svømme etter
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kan ikke delta på Sommerskolen Oslo i år.
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kursstedene legges ut 22. juni på sommerskolenoslo.no

– til sommeruker med læringsglede,
opplevelser og nye vennskap
Sommerskolen Oslo ønsker alle elevene i byen vår velkommen til inspirerende og sosiale
sommeruker. Tilbudet er gratis for osloelever på 1.–13. trinn, og i fjor meldte 20 000 elever fra
hele byen seg på kurs.
På kursene i Sommerskolen kan elevene fordype seg i skolefag i kombinasjon med
programmering, friluftsliv, matlaging, 3D-tegning, dans og drama og mye mer. Kurstilbudet
består av både populære kurs fra i fjor og nye kurs på alle trinn. Alle kursene har en time daglig
fysisk aktivitet og en kulturopplevelse eller utflukt i løpet av uka. Over 7000 kursplasser er med
svømmeopplæring hver dag.
I år kan skolestarterne på 13 skoler forberede seg til sitt første skoleår på kurset “Bli skoleklar –
med godt norsk språk i sekken”. Vi har også tilbud om intensivkurs i norsk på Språksenteret i
Oslo og intensivkurs i svømming rundt om i byen.
Vi gleder oss til å ta imot mange tusen osloelever til lærerike, morsomme og aktive
sommerskolekurs i uke 26, 27, 32 og 33.

Astrid Søgnen
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Alle kursene er aldersblandet

Elever som ønsker faglige utfordringer og skal
begynne på 8. trinn høsten 2018, kan meldes på
kurs for ungdomstrinnet, se eget kurstilbud.
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Inga Marte Thorkildsen				
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·· Plassene tildeles ved loddtrekning. I år får du én kursplass eller én plass på venteliste.
·· Tirsdag 3. april får du beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på.
·· Fra torsdag 5. april kan du melde på ledige plasser og ventelister. Du kan da ha én kursplass eller
én plass på venteliste per uke. Du kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til første kursdag.
·· Hvis du ikke vil ha plassen, må du melde deg av så fort som mulig, slik at noen andre kan få plassen
din. Husk at noen kurs har lange ventelister.

Kursene i Sommerskolen Oslo er aldersblandet.
Elevene kan meldes på kurs over og under det
klassetrinnet eleven avslutter juni 2018.
1.–2. trinn: elever født 20 10 – 20 11
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Påmelding
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·· Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til
alle elever som bor i Oslo.
·· Kursene tilbys i de to første og de to siste
ukene av elevenes sommerferie – uke
26, 27, 32 og 33. Alle kursene varer fra
mandag til fredag. Vi har kurs på 44
kurssteder over hele byen.
·· Sommerskolen Oslo er en læringsarena
både for elever som ønsker faglige
utfordringer og elever som vil øve mer på
grunnleggende ferdigheter.
·· Alle kursene på 1.–7. trinn er knyttet til
ett av fagene norsk, matematikk,
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·· Felles mål for alle kurs er at elevene lærer
noe nytt, får faglige utfordringer og gode
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·· Alle kurs har fysisk aktivitet hver eneste
dag og én ukentlig kulturaktivitet eller
utflukt. Det tilbys ca. 7 200 kursplasser
med svømming som fysisk aktivitet.
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og elever i videregående skole.
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