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Til eleven

Vi inviterer deg  til å bli med på spennende kurs i sommerferien. Sammen 
skal vi utforske og undre oss over små og store ting. Vi skal oppleve masse 
nytt, bygge, forske og skape. I Sommerskolen ønsker vi at læring skal være 
gøy! Hos oss møter du elever fra andre skoler, og kanskje har de samme 
interesser som deg? Vi håper du har lyst til å være med og skape gode 
sommerminner sammen med oss.

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for barn og unge som bor i Oslo. 
På våre kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus. Temaene 
er fremtidsrettede og relevante, med utgangspunkt i det elevene lærer 
på skolen. Gjennom morsomme og praktiske aktiviteter ønsker vi å skape 
gode sommerminner og motivere til mer læring, både faglig og sosialt.
Sett dere gjerne ned sammen med barna deres, og les brosjyren. Da kan 
dere sammen finne kurs som passer. Snakk gjerne om hva Sommerskolen 
er. På Sommerskolen er det både nye barn, nye voksne og nye steder.  
Vi bruker derfor mye tid på å bli kjent, og på å skape et godt og trygt miljø 
for alle.

Natur Mennesket
Språk 

og
kultur

Kultur-
uttrykk

Teknologi
og

vitenskap

Kurs som fokuserer 
på klima og miljø, 

naturmangfold 
og økosystemer, 

naturglede og 
friluftsliv, forbruk, 

gjenbruk og 
miljøbevissthet.

Kurs som speiler 
hele det komplekse 

mennesket: kroppen 
vår, psykisk helse 

og identitet, 
livsmestring og  

ernæring, demokrati 
og medvirkning, 

likeverd og  
menneskerettigheter.

Kurs som 
gjenspeiler vårt 

kulturelle mangfold, 
ulike språk og 

tradisjoner, kulturarv 
og tilhørighet, 
inkludering og 

mangfold, 
globalisering og 

konflikter.

Kurs med fokus 
på skapende 

prosesser og det å 
kunne uttrykke seg 
gjennom kreative 

uttrykk innen kunst, 
litteratur, dans, 

musikk, brukskunst, 
film og foto.

Kurs innen 
programmering  

og koding, utvikling 
og utforsking, 

spill og gaming, 
entreprenørskap 

og innovasjon, 
globalisering og ny 

teknologi.

Sommerskolens kurs
Kursene er delt inn i 5 temaområder:

Til
foresatte

Velkommen til

Sommerskolen Oslo 2023
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Svømming
Vi tilbyr kurs med svømming på de fleste 
kursene for 3. og 4. trinn. Elevene følges til 
svømmehallen hver dag. I bassenget møter 
elevene dyktige svømmeinstruktører, som 
gjennom ulike aktiviteter skal gjøre elevene 
tryggere i vann. Alle svømmeinstruktørene 
har instruktør- og livredningskompetanse.

Intensiv 
svømming
Vi tilbyr egne svømmekurs for elever på 
4.–10. trinn, som ikke har lært å svømme 
etter den obligatoriske svømmeopplæringen 
på skolen. Elevene får 45 minutter 
svømmeopplæring hver dag. Mer informasjon 
om tilbudet og påmelding til kursene kommer 
på sommerskolenoslo.no i løpet av april.

Behov for 
tilrettelegging?
I Sommerskolen er vi opptatt av at alle 
elever skal ha en mulighet til å delta. Noen 
barn og unge har behov for tilrettelegging 
eller støtte. For noen kan ekstra oppfølging, 
fysiske tilpasninger eller det å møte en kjent 
og trygg voksen på første kursdag, være 
nødvendig for å få en god opplevelse på 
Sommerskolen. De små tingene kan utgjøre 
en stor forskjell, og det ønsker vi å få til, i 
samarbeid med dere foresatte.
Hvis barnet ditt trenger tilrettelegging, 
kan du krysse av for dette i påmeldingen. 
Sommerskolen vil ta kontakt med 
dere på telefon. Informasjonen vi får i 
samtalen vil danne grunnlaget for hva 
slags tilrettelegging barnet ditt får i 
Sommerskolen.
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Hvordan foregår påmelding 
og tildeling av plasser?

Påmelding på sommerskolenoslo.no
 fra mandag 27. mars kl. 09.00

til onsdag 12. april kl. 15.30

Sett opp en ønskeliste på inntil 5 kurs, og 
prioriter kursene fra 1 til 5

Du melder eleven på det trinnet de går på 
våren 2023

Vi trekker lodd om plassene og du får enten 
en kursplass eller en plass på venteliste

Fra 18. april kl. 09.00 åpner vi for direkte 
påmelding  til ledige plasser

Påmeldingen stenger 9. juni kl. 15.30

27. mars 
12. april Påmelding

Tildeling  
av plass17. april

18. april 
9. juni

Påmelding  
ledige  
plasser

Oppmøte på Sommerskolen 
1.–6. trinn:

Mandag–fredag

kl. 09.00–16.00

7.–10. trinn
 og vgs:

Mandag – fredag 
Kl. 10.00–15.00

Gratis frokost fra  
kl. 09.00–10.00
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1.–2.
trinn

KURS UKE 26 UKE 27 UKE 32

Den store trolljakten
Gjør deg klar for sommerens store trolljakt! Her må 
du trylle frem ditt magiske forstørrelsesglass og 
sikte det på naturens mystiske skjulesteder. Om vi 
leter godt kan vi kanskje finne troll? Vi spiller på lag 
med naturen og blir kjent med trollene og stedene de 
bor! Når vi følger trollsporene utforsker vi naturen og 
finner kreative måter å bruke den på.

Bekkelaget, Berg, 
Bjørnsletta, Brynseng, Bøler, 
Ellingsrudåsen, Furuset, 
Grefsen, Haugen, Huseby, 
Lambertseter, Lilleborg, 
Løren, Marienlyst, Munkerud, 
Nordpolen, Oppsal, Prinsdal, 
Rødtvet, Seterbråten, 
Sinsen, Slemdal, Smestad, 
Stenbråten, Teglverket, 
Trosterud, Vinderen, Østensjø

Bøler, Disen, 
Ellingsrudåsen, 
Grefsen, Grorud, 
Haugen, Ila, 
Lambertseter, 
Løren, Marienlyst, 
Munkerud, 
Nordpolen, Oppsal, 
Prinsdal, Smestad, 
Stenbråten, 
Trosterud, Tøyen, 
Vinderen

Brynseng, 
Furuset, 
Lambertseter, 
Majorstuen, 
Sinsen, 
Slemdal, 
Stenbråten

sommerfilmen – lek meD film og foto
Vil du være med å lage en sommerfilm? Da er dette 
kurset for deg! Vi tar bilder og setter de sammen til 
morsomme filmer. Kan en spennende fortelling bli 
levende? Vi lærer å bruke “green screen” og klipper 
sammen filmer – med morsomme lyder. På slutten av 
kurset setter vi opp en skikkelig premierefest.

Bekkelaget, Bjørnsletta,
Disen, Furuset,
Gamlebyen, Grorud,
Huseby, Ila, 
Lambertseter, Lilleborg, 
Majorstuen, Oppsal, 
Sinsen, Slemdal, 
Stenbråten, Stovner, 
Tøyen, Vollebekk

Bøler, Grefsen, 
Grorud, Haugen, 
Lambertseter, 
Løren, Marienlyst, 
Munkerud, 
Nordpolen, Prinsdal, 
Smestad, Teglverket, 
Trosterud, Tøyen, 
Vinderen

Berg, 
Bøler, 
Lilleborg

Det levenDe kartet 
Bli med på oppdagelsesferd! Har du noen gang tenkt 
over at skolen du går på, gatene eller treet du leker i 
kan være mer enn bare det du ser? Vi skal dra på tur 
og utforske nærmiljøet sammen. Vi tar bilder av det 
vi synes er rart og fint, og tar det med oss. Tiden på 
skolen bruker vi til å lage magiske kart og fortellinger. 
Sammen skal vi på en reise inn i magiens verden.

Bekkelaget, Brynseng, Bøler, 
Disen, Ellingsrudåsen, Furuset, 
Grefsen, Grorud, Haugen, 
Huseby, Ila, Lambertseter, 
Lilleborg, Løren, Majorstuen, 
Marienlyst, Munkerud, 
Oppsal, Seterbråten, Slemdal, 
Smestad, Stenbråten, 
Teglverket, Tøyen, 
Vinderen, Vollebekk

Disen, 
Grorud, 
Huseby, 
Ila, 
Lambertseter, 
Munkerud, 
Nordpolen, 
Oppsal, 
Trosterud,
Vinderen

Berg, 
Bjørnsletta, 
Brynseng, 
Bøler, 
Furuset, Ila, 
Lambertseter
Sinsen, 
Slemdal, 
Stenbråten, 
Stovner 

Den utrolige byen  
Finn fram fantasien og flytt inn sammen med oss til 
den utrolige byen! Sammen skal vi bygge hus, gater og 
alt som hører til. I byen vår kan det bo rare og magis-
ke vesener og dyr. Gjennom kreativitet og utforskning 
skal vi sammen skape vår magiske by!

Berg, Brynseng, Bøler, 
Disen, Ellingsrudåsen, 
Gamlebyen, Grefsen, Huseby, 
Marienlyst, Munkerud, 
Nordpolen, Prinsdal, Rødtvet, 
Seterbråten, Sinsen, Slemdal, 
Smestad, Stovner, Trosterud, 
Vinderen, Vollebekk, Østensjø

Bøler, 
Ellingsrudåsen, 
Grefsen, Huseby, 
Løren, Marienlyst, 
Munkerud, 
Stenbråten, 
Teglverket, Tøyen, 
Vinderen

Bjørnsletta, 
Grorud, Ila,  
Lambertseter, 
Lilleborg,
Majorstuen, 
Slemdal, 
Stovner,  
Vollebekk

følelseskarusellen 
Bli med på en spennende reise for å bli bedre kjent 
med dine egne og andres følelser. Vi skal leke, løse 
oppgaver, tulle og dra på følelsesjakt til et hemmelig 
sted. I løpet av uken skal vi også bli bedre kjent med 
den røde og grønne bamsen. På slutten av uken får du 
lage din egen følelseskarusell!

Bekkelaget, Berg, Bjørnsletta, 
Gamlebyen, Grefsen, Huseby, 
Ila, Lambertseter, Løren, 
Majorstuen, Munkerud, 
Nordpolen, Oppsal, Prinsdal, 
Rødtvet, Slemdal, Stovner, 
Teglverket, Trosterud, Tøyen, 
Vinderen, Østensjø

Disen, 
Ellingsrudåsen, 
Haugen, Huseby, 
Ila, Lambertseter, 
Oppsal, Prinsdal, 
Smestad, 
Stenbråten, 
Teglverket 

Grorud,
Vollebekk
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3.–4.
trinn

KURS           UKE 26     UKE 27    UKE 32

splash! – meD svømming
På dette kurset skal vi utforske vann. Jorden består faktisk 
av 71% vann! Hvordan tror du jorden hadde vært uten? Bli 
med og gjør forsøk med vann og bli kjent med de rareste 
skapningene som lever i havet. Hva er det sarkastiske 
frynsehodet og hva skjer med blobfisken dersom den kommer 
til overflaten?

Brynseng, Bøler, Disen, 
Ellingsrudåsen, Furuset, 
Grefsen, Haugen, Ila , 
Lambertseter, Lilleborg, 
Majorstuen, Munkerud, 
Oppsal, Rødtvet, 
Seterbråten, Slemdal, 
Smestad , Stenbråten, 
Teglverket, Vinderen, 
Vollebekk

Grorud,
Huseby, 
Lambertseter,
Løren, 
Marienlyst, 
Prinsdal, 
Trosterud, 
Tøyen

Berg,
Bjørnsletta,
Bøler, 
Ila, 
Lilleborg, 
Sinsen, 
Stenbråten, 
Stovner, 
Vollebekk

klimaagentene – meD svømming
Hvordan ta bedre vare på verdens største lekeplass? Vi bruker 
tidsmaskin og reiser inn i fremtiden! Hvordan ser kloden vår ut i 
2099? Vi utforsker naturen for å lære mer om klimaendringene og 
undersøker effekten av ulike miljøtips. Kan vi sammen komme opp 
med noen nye? Bli med på et spennende miljøoppdrag!

Bekkelaget, Berg , 
Bjørnsletta, 
Gamlebyen, Grorud, 
Huseby, Marienlyst, 
Prinsdal, Sinsen, 
Stovner , Trosterud, 
Østensjø

Haugen, Ila,
Munkerud,
Nordpolen,
Smestad,
Stenbråten,
Teglverket,
Vinderen

Furuset, 
Grorud,
Majorstuen

spillutviklerne – meD svømming
Har du lyst til å lære koding? I dette kurset lager vi morsomme 
spill ved hjelp av kodespråket Scratch. Vi skal også lage cover 
og annonse til spillene våre. Til slutt kan du vise frem det du 
har laget og spille de andres spill! Har du en spillutvikler i deg?

Bekkelaget, Bjørnsletta, 
Furuset, Grorud,  
Huseby, Lambertseter, 
Lilleborg, Løren, 
Marienlyst, Sinsen, 
Stenbråten, Stovner,  
Tøyen

Bøler,
Grefsen,
Munkerud,
Vinderen

Bjørnsletta, 
Bøler, Ila,
Lambertseter,
Lilleborg,
Majorstuen,
Slemdal, 
Stovner

filmskaperne – meD svømming
Bor det en filmregissør i deg? Vil du lære å produsere dine 
helt egne kortfilmer? På dette kurset lærer du å ta gode 
opptak av lyd og bilde, og sette disse sammen til kule filmer. 
Vi utforsker ulike filmteknikker, sjangre og verktøy, og du får 
velge om du vil lage film med LEGO-figurer, plastelina, eller i 
Minecraft. Vi avslutter med filmfestival!

Disen,
Gamlebyen,
Nordpolen,
Oppsal,
Smestad,
Trosterud,
Vinderen

Ellingsrudåsen
Grefsen,
Haugen,
Prinsdal,
Teglverket

Det magiske vannet – meD svømming
Hvordan føles det å være under vann? Fortellinger om vann er 
magiske. Vi skal høre og se havets historier fra alle verdens 
hjørner. Gjennom lek, sang og improvisasjon lager vi egne 
fortellinger der du blir med å skape en historie sammen med 
dine nye sommerskolevenner!

Bekkelaget, Berg, Bøler, 
Furuset, Gamlebyen, 
Grefsen, Huseby, Ila , 
Lambertseter, Lilleborg, 
Løren, Majorstuen, 
Rødtvet, Sinsen , Slemdal, 
Smestad , Stenbråten, 
Tøyen, Østensjø

Grorud,
Haugen,
Huseby,
Lambertseter,
Teglverket 

Brynseng,
Stovner,
Vollebekk

norsk for nyankomne elever
Dette er kurs for elever i innføringstilbud, som har behov 
for grunnleggende opplæring i språkferdigheter. Vi skal 
snakke, lytte, lese og skrive på norsk. Velg mellom norsk med 
svømming eller norsk med friluftsliv.

Språksenteret
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3.–4.
trinn

KURS          UKE 26     UKE 27   UKE 32

tegneseriefabrikken – meD svømming
Liker du å lese tegneserier? Bli med og lag dine egne! Vi skal 
lage tegneserier ved bruk av papir, stoff og andre ting vi finner 
rundt oss. Noen av tingene er små og passer i sekken, mens 
andre er kanskje større enn deg!

Berg, Bjørnsletta, 
Brynseng, Haugen,  
Ila, Lambertseter,  
Majorstuen,  
Prinsdal,  
Teglverket,  
Trosterud, Vinderen, 
Vollebekk, Østensjø

Disen,
Ellingsrudåsen,
Grorud,
Marienlyst,
Nordpolen,
Oppsal,
Smedstad,
Stenbråten 

Brynseng, 
Furuset, 
Grorud,
Lambertseter,
Sinsen,
Slemdal,
Stenbråten

boka som ble levenDe
Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør 
fortellinger 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 kulturskole kan hva 
som helst skje. Finn frem fantasien og bli med!

Disen,
Munkerud.
Nordpolen,
Vinderen

Bøler, 
Løren, 
Trosterud,
Tøyen

DilemmaDetektiven – meD svømming
I løpet av uken skal vi bli gode på å løse ulike problemer og 
dilemmaer, både inne og ute. Før, under og etter de daglige 
svømmeøktene vil vi vri hjernene våre for å finne de beste 
løsningene. Kurset avsluttes med egendesignet escape room.

Bøler, Grefsen, Haugen, 
Marienlyst, Munkerud, 
Nordpolen, Rødtvet, 
Seterbråten, Slemdal, 
Tøyen, Vollebekk

Løren,
Oppsal,
Tøyen,
Vinderen

Berg,
Furuset

lek meD maten
Vil du utforske nye smaker og leke med maten i sommer? I 
Smaksverkstedet skal vil eksperimentere oss frem til mange 
gode matopplevelser! Vi skal både smake på og utforske 
mat, dra ut på tur, ha kokkekamp og ikke minst spise deilige 
matretter som både er bra for kroppen og kloden.

Brynseng,
Ellingsrudåsen,
Grorud,
Løren,
Oppsal,
Prinsdal,
Stovner,
Teglverket 

Disen,
Huseby,
Ila,
Marienlyst,
Munkerud,
Nordpolen,
Smestad 
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5.–6.
trinn

KURS        UKE 26       UKE 27   UKE 32

naturopplevelser i marka 
Bli med Markaskolen på spennende turer i Sørkedalen. Du 
får prøve deg i flere av aktivitetene som du kanskje har sett 
på 71⁰ nord. Dette kurset passer for deg som brenner for 
friluftsliv og som vil bruke deler av sommeren ute i naturen.

Markaskolen
Oppmøte 
Marienlyst skole

energimysteriet
Gjennom en actionfylt uke skal vi utforske elektriske kretser 
og kjemiske reaksjoner, og bygge vår egen solcellebil. Vi skal 
også løse en mystisk kriminalsak, Energimysteriet, der vi blant 
annet sikrer fingeravtrykk og lærer om DNA. Vi bruker ekte 
forskerutstyr til å løse morsomme oppgaver, og uken er full av 
lek, aktiviteter og mysterier.  

Haugen, Ila ,  
Majorstuen, 
Rødtvet, 
Smestad, 
Stenbråten,
Tøyen, 
Vollebekk

Ellingsrudåsen, 
Grefsen,  
Huseby, 
Lambertseter, 
Nordpolen,  
Oppsal,  
Teglverket

Dyrepasserne på ekeberg
Vil du lære dyrenes språk og bli kjent med hest, geit, sau, 
høns og kaniner? På dette kurset lærer du blant annet å stelle 
med de ulike dyrene som bor i EKT Husdyrpark, lage mat av 
selvplukkede egg, tove ull og gjete geiter i Ekebergparken. 
Opplev livet med dyr på nært hold. Jo mer vi vet, jo bedre kan 
vi ta vare på dyrene og planeten.

EKT  
Husdyrpark

EKT  
Husdyrpark

filmproDusentene
Lurer du på hva som skjer i en filmproduksjon? I løpet av dette 
kurset får du prøve deg både som skuespiller, bak kamera, 
på klippebordet og med grafikk. Vi jobber blant annet med 
historiefortelling, virkemidler og filmteknikk. Det blir også en 
spennende utflukt i løpet av uken.

Bekkelaget, Berg, 
Bjørnsletta, Brynseng , 
Disen, Ellingsrudåsen, 
Haugen, Lambertseter, 
Løren, Majorstuen, 
Marienlyst, Munkerud, 
Nordpolen, Oppsal, 
Prinsdal, Rødtvet, 
Slemdal, Tøyen, 
Vinderen, Østensjø

Disen, 
Ila, 
Munkerud, 
Oppsal, 
Teglverket, 
Trosterud, 
Vinderen

Berg
Brynseng, 
Furuset, 
Grorud, Ila, 
Lambertseter, 
Sinsen, 
Slemdal, 
Stenbråten,
Stovner, 
Vollebekk 

oppDag bærekraften
På dette kurset skal vi være kreative, lage lure oppfinnelser 
for fremtiden, konkurrere, leke og programmere med kul 
teknologi. Du får blant annet prøve blinkende Sphero kuler, 
lære mer om naturvitenskap og smake på golfstrømmen når 
vi lager klimaslush! Du vil også bli kjent med Pokemon sine 
utrolige og eventyrlige skapninger.

Bøler, 
Furuset,
Grefsen,
Lambertseter,
Slemdal

Haugen,
Løren, 
Smestad, 
Stenbråten, 
Tøyen

youngCoDerz koDeklubb
På dette kodekurset vil vi utforske nye teknologier og se på 
mulighetene de kan gi oss. Her vil vi både forske på og prøve 
robotikk, programmering, spillutvikling og nye teknologier 
som virtual reality (VR) og augmented reality (AR).

Grorud,  
Sinsen

Huseby,
Prinsdal 

norsk for nyankomne elever
Dette er kurs for elever i innføringstilbud, som har behov 
for grunnleggende opplæring i språkferdigheter. Vi skal 
snakke, lytte, lese og skrive på norsk. Velg mellom norsk med 
svømming eller norsk med friluftsliv.

Språksenteret
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5.–6.
trinn

KURS           UKE 26    UKE 27    UKE 32

gjennom Den magiske portalen  
Har du noen gang tenkt over at skolen du går på, gatene du 
spaserer i og tingene rundt deg kan være mer enn bare det du 
ser? Har du noen gang drømt deg bort til en magisk verden? 
Tenk om dette stedet plutselig ble virkelig? Vi reiser inn i den 
magiske verdenen, med kart, portaler og avatarer. Sammen 
skaper vi fortellinger hvor kun fantasien setter grenser!

Bekkelaget, Berg, 
Bjørnsletta, Bøler, 
Ellingsrudåsen, Furuset, 
Gamlebyen, Grefsen, 
Grorud, Huseby, Ila, 
Lambertseter, Munkerud, 
Nordpolen, Seterbråten, 
Slemdal, Stenbråten, 
Stovner, Teglverket, 
Trosterud, Tøyen, 
Vinderen, Vollebekk, 
Østensjø

Bøler, 
Disen, 
Ellingsrudåsen,
Haugen,
Lambertseter, 
Løren,  
Marienlyst, 
Nordpolen, 
Smestad, 
Stenbråten,  
Tøyen

Berg, 
Bjørnsletta, 
Bøler, 
Furuset, 
Grorud, Ila , 
Lambertseter, 
Lilleborg, 
Majorstuen, 
Sinsen, 
Slemdal, 
Stenbråten,  
Stovner 

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

Lilleborg, 
Majorstuen

Ila, 
Vinderen

instrumentkassa
Drømmer du om å spille et instrument? Eller spiller du 
allerede? Her får du prøve deg på to ulike instrumenter, ett 
slagverksinstrument og ett blåseinstrument. Sammen med 
lærere fra Oslo kulturskole leker vi med lyd og rytmer og får 
musikkgleden fram! På fredag blir det mini-konsert.

Teglverket Grorud

game on!
Dette kurset er for deg som har interesse for dataspill og er 
nysgjerrig på koding og spillutvikling. I løpet av kursuken skal 
du utvikle ditt eget spill fra scratch. I tillegg til dette får du 
oppleve mange morsomme spillaktiviteter og muligheten til å 
utforske gamingsenteret vårt. Fredag skal vi ha spillbonanza!

Podium Podium
UKE 32
Podium

UKE 33 
Podium

hjernen er stjernen 
På dette kurset skal vi bli kjent med vårt mest utrolige organ; 
hjernen! Vi skal bli gode på å kjenne igjen stressfaktorer 
og lære nyttige strategier som kan brukes for å tenke klart 
under press. Det vil bli mange morsomme aktiviteter og uken 
avsluttes med Mesternes mester, der de nye ferdighetene 
settes på prøve. I løpet av uken blir det også overraskelsestur 
til en hemmelig destinasjon.

Bekkelaget, Brynseng, 
Bøler, Disen, Furuset, 
Gamlebyen, Grefsen, 
Huseby, Lilleborg, Løren, 
Marienlyst, Munkerud, 
Oppsal, Prinsdal, 
Seterbråten, Sinsen, 
Smestad, Stenbråten, 
Stovner, Trosterud, 
Vinderen

Bøler, 
Grefsen,  
Grorud, 
Marienlyst, 
Munkerud, 
Prinsdal, 
Trosterud

Bjørnsletta,
Brynseng,
Bøler,
Lilleborg,
Majorstuen,
Vollebekk
 

Det fantastiske havet
70% av av jordens overflate er dekket av hav, og det er vårt 
største matfat. Sammen skal vi filetere, kokkelere, spise og 
stifte bekjentskap med havets mangfold. Ukens temaer er: 
Hvordan kan vi ta vare på havet? Hvordan kan vi spise mer 
bærekraftig?

Geitmyra Geitmyra
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opplev oslofjorDen
Bli med på Oslo sjøskoles fantastiske sommeruke! Hos oss får du utforske 
og lære mer om dette; Hovedøyas historie, livet i fjæra, ro- og seilbåt, 
trygg bading og livredning, sjøvett og masse mer. Vi drar på båtturer i indre 
Oslofjord og opplever spennende steder du ikke visste om.

Oslo  
sjøskole

Oslo 
sjøskole

er Det liv på anDre planeter?
Hva må til for at liv kan eksistere? Er det liv på andre planeter? Har vi hatt besøk 
av aliens? Disse spørsmålene skal vi diskutere på dette kurset. Vi skal også gjøre 
eksperimenter som viser hvorfor det myldrer av liv på jorda, og se på hva som er 
viktig for livet i fremtiden. Hver dag setter vi av tid til å jobbe praktisk med og ha det 
gøy med matte, slik at du får styrket mattehjernen også i sommerferien.

Elvebakken, 
Kuben

Elvebakken Kuben

oppDrag: verDensrommet
Reparer en ødelagt satellitt! Frakt en robot til Mars! Gjennom spennende 
aktiviteter lærer vi om astronomi, romfart og hva som skal til for å 
overleve i verdensrommet. Vi gjør om klasserommet til et kontrollsenter 
og deltar i digitale rollespill der du får mulighet til å samarbeide for å løse 
virtuelle romoppdrag.

Observatoriet Observatoriet

spill Deg smart  
Bli med og oppgrader den faglige og sosiale kunnskapen når vi spiller oss gjennom 
både byplanlegging, geografi og historie og øker den sosiale kompetansen ved hjelp 
av noen av de beste spillopplevelsene mediet har å by på.

House of 
nerds

House of 
nerds

House of 
nerds

House of 
nerds

innovation Camp
Kan du få 100 kroner til å vokse i løpet av en uke? Da bor det kanskje en entreprenør 
i deg. Bli med på en uke med innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig fokus. Vi 
skal lære og være kreativ og til å jobbe effektivt under press. Innovative, bærekraftige 
løsninger er nærmere enn du tror. Det gjelder bare å bruke de riktige verktøyene!

Elvebakken Elvebakken

norsk for nyankomne elever
Dette er kurs for elever i innføringstilbud, som har behov for 
grunnleggende opplæring i språkferdigheter. Vi skal snakke, lytte, lese 
og skrive på norsk. Velg mellom norsk med svømming eller norsk med 
friluftsliv.

Språksenteret

Come join us – improve your english!
Gjør deg klar til et innblikk i amerikanske og britiske liv. Vi skal snakke, 
skrive, tenke og drømme på engelsk hele uka. Sammen skal vi bli kjent  
med britisk og amerikansk kultur, mat, film og musikk. På slutten av uken 
drar vi på jakt etter engelsktalende turister. Sammen skal vi prøve oss 
som guider i Frognerparken!

 
Oslo 
Katedralskole

salut! prøv Deg på fransk
Har du lyst til å bli en ekte franskmann? Gjennom en hel uke skal vi 
utforske det franske kjøkken, fransk kultur og dra på spennende utflukter 
i ekte fransk stil. Du vil lære om Paris, bestille mat på fransk, lære franske 
tall og farger, slang, enkle setninger om deg selv og ditt liv. Du vil også 
lære om de kulturelle forskjellene mellom Norge og Frankrike.

Oslo 
Katedralskole

Oslo 
Katedralskole

7.–8.
trinn

Oppmøtested kommer
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¿Qué tal? bli beDre i spansk
¡Hola! ¿Qué tal? Har du lyst til å lære mer spansk? Bli med på kurs! Å lære spansk handler om mye 
mer enn pugging av ord og bøying av verb. I sommer skal vi øve på å snakke, skrive og lese spansk, 
dette fantastiske språket som snakkes av over 500 millioner mennesker på jorda! Du får spansk i 
ekte situasjoner og spille spill, música y nuevos amigos. Som en ekstra spennende utfordring skal 
vi i grupper guide spansktalende turister rundt i Frognerparken. ¡Demasiado rico!

Oslo
Katedralskole

Oslo
Katedralskole

alles klar? bli beDre i tysk
Har du lyst på en morsom og spennende uke med Tyskland i fokus?  Gjennom uken skal du utforske 
tysk kultur, spise tysk mat og høre på tysk musikk. Kanskje du har hørt om Rammstein? Vi skal 
også møte tyske turister i Oslo, og prøve å kommunisere med dem! Tror du at du får det til?

Oslo
Katedralskole

ni hao! – prøv kinesisk
Over 1,4 milliarder mennesker 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 lære 
om kinesisk kultur, og ikke minst prøve noen smaker fra det kinesiske kjøkken.

Oslo
Katedralskole

Ciao! – lær italiensk
Ønsker du en smakebit av Italia og vil du lære litt italiensk i sommer? Bli med og lær mer om det 
italienske språket, om landets historie, mat og tradisjoner. Kanskje får du også prøve deg på noen 
ekte italienske klassiskere på kjøkkenet i løpet av uken?

Oslo
Katedralskole

beatmaker!
Prøv deg som musikkprodusent innen pop, hip hop, trap eller EDM! Lærere fra Oslo kulturskole 
gir deg en innføring i hvordan du setter sammen live loops, programmerer trommegrooves og 
lager enkle hooks og riff. Vi sampler også egne trommelyder og lærer litt om hvordan man gjør 
vokalopptak.

Manglerud
kulturstasjon

hiphop&break
Ønsker du å lære hip hop og break?  Med dyktige pedagoger fra Oslo kulturskole får du mulighet 
til å danse masse hip hop, lære om hip hopens historie, og teste ut breaking og andre urbane 
stiler. Du vil ha daglige sessions og gjennom dette få kjennskap til hvordan du kan uttrykke deg 
gjennom dans. Finn din flow, step up!

Manglerud
kulturstasjon

humorlaben
Visste du at man ofte bruker improvisasjon og teaterlek for å komme frem til gode revynumre? 
I improteater lar vi alle idéer komme til live, uten planlegging og øving. Sammen med lærere fra 
Oslo kulturskole lærer du teknikker, tips og triks for å lage morsomme karakterer og scener. 
Kanskje du blir inspirert til å melde deg på revygruppa når du starter på videregående?

Manglerud
kulturstasjon

reDesign: la gamle tekstiler få nytt liv! 
Har du noen gamle klær liggende, som du ikke bruker lenger? Har du en kjole eller en skjorte som 
kan bli til noe helt annet? Sammen med Oslo kulturskole lærer du hvordan du kan lage nye plagg, 
bærenett, scrunchies eller annet tilbehør av gamle tekstiler, ved hjelp av håndsøm eller symaskin. 
Er du kreativ, interessert i miljø og mote, er dette noe for deg! På fredag blir det utstilling av alt det 
kule dere har laget.

Manglerud
kulturstasjon

antikkens olympiaDe møter «mesternes mester» 
Bli med til antikkens Olympia og arranger en Olympiade med en «Mesternes Mester»-vri! Vi utforsker 
rammene rundt de gamle idrettslekene, lærer om de greske gudene og spør Zeus’ orakel til råds. Kurset 
passer for deg som er interessert i historie og liker lek, samarbeid og fysisk aktivitet.

Oslo 
Katedralskole

Oslo 
Katedralskole

7.–8.
trinn
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KURS UKE 26 UKE 27 UKE 32

miljøskipet, realfag på sjøen 
Båten er klasserommet vårt, og vi er ute på sjøen hver dag. Hvordan påvirkes livet i havet av 
forsøpling og klimaendringer? Du lærer om økosystemet og næringskjedene i Oslofjorden, og du 
får sette strandnot og garn. Om det er fint vær blir det kanskje også en badetur i havet? 

Dyrafjeld Vega

byggmester for en uke
Har du lyst til å bygge hus? Prøv deg som byggmester på Kuben. Her får du være kreativ 
og bruke hode og hender når vi jobber med materialer som tre, betong og metall. 
Vi skaper hus fra tegnebrett til ferdig bygg. I løpet av uken besøker vi også en stor 
byggeplass.

Kuben

e-sport og iDrett
Liker du å spille Counter Strike, League of Legends, eller vi du teste ut nye spill? Da 
må du komme til Persbråten vgs og prøve E-sportlinjen! Du blir kjent med en 
idrettslærer, og Erling som har vært trener for E-sportlag i USA. I løpet av uken 
får du også prøve mange spennende aktiviteter som beachvolley, frisbeegolf, 
styrketrening, spinning og klatring.

Persbråten

proDuktDesign – fra iDè til ferDig proDukt
Lurer du på hvordan tingene vi har rundt oss blir til? I verkstedet på Kuben jobber vi med ideer 
til nye produkter. Vi tegner ideene våre i 3D og lager prototyper når vi jobber med å finne de 
beste løsningene. Vi jobber med ulike materialer og spennende verktøy som 3D-printere og 
datastyrte skjæremaskiner.

Kuben

robot-bonanza
Bli med og utforsk Python-programmering og micro:bit-robotikk sammen med Norges ledende 
IT-hoder. Grip muligheten til å skape minner for livet ved å dokumentere reisen fra start til slutt 
med en reklamevideo. Dette er kurset for deg som ønsker å få et forsprang inn i fremtidens 
arbeidsmarked ved å utvikle ferdigheter innen problemløsning, kreativ tenkning og samarbeid 
med andre.

Rebel

skru på bil og motor
Er du interessert i teknikk, maskiner og kjøretøy? På dette kurset får du skru  
på understell, bremser og motor, rette bulker og lakkere bil. Du får også teste  
bilens elektroniske systemer med datadiagnose. Bli med til verkstedet på  
Kuben og lær om bilfagene, teknologi og industri.

Kuben

norsk for nyankomne elever
Dette er kurs for elever i innføringstilbud, som har behov for grunnleggende 
opplæring i språkferdigheter. Vi skal snakke, lytte, lese og skrive på norsk. Velg 
mellom norsk med svømming eller norsk med friluftsliv.

Språksenteret

poDiliCious
Har du drømt om å være programleder? Vil du lære deg hvordan man styrer  
lydspakene under innspilling? På dette kurset vil du få være med i alle 
stegene i en podcastproduksjon – enten det er lyddrama, nyhetssending eller 
underholdningsprogram. Vi jobber med lytteoppgaver, idéutvikling, diskusjon av 
eksempler, opptak, redigering og i slutten av uken får du teste ut din egen ide  
i et lydstudio.  La oss gjøre sommeren PODILICIOUS!

Elvebakken Elvebakken

klesskaperen
Er du interessert i mote, klær eller kostyme? Drømmer du om å bli designer eller vil 
du lage dine egne klær?  La oss hjelpe deg å starte drømmen! Bli med og sy ditt eget 
plagg, som til slutt kan få plass i klesskapet ditt, allerede i sommer.

Edvard 
Munch

Oppmøtested kommer
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interiør og eksponeringsDesign
Visste du at vi omgis av interiør og eksponeringsdesign hver dag? Alt fra vindusutstillinger i 
klesbutikkene, skilt og kjente logoer er utviklet av interiør- og eksponeringsdesignere. Dette 
kurset er for deg som liker å jobbe med interiør, utstilling, profilering, trender og markedsføring. 
Du lærer om idéutvikling, tegning, modellbygging, digital programvare, skilt og reklame og du vil 
få prøve deg praktisk på spennende oppgaver.

Edvard 
Munch
(Studio E)

er Du en frisørspire?
Lyst på en evig god hårdag? Hva med en uke på frisørkurs hvor du får testet ut hvordan det er 
å jobbe i salong? Kurset Prøv deg som frisør er for deg som liker å jobbe med hår, sminke og 
maske. Du vil lære om moter og trender og trenes i både tradisjonelle og moderne teknikker. 
Kanskje kommer du også hjem med ny hårsveis?

Edvard 
Munch
(Studio E)

møbelsnekkeren
Har du en designer i deg og liker å lage ting i tre? Du lærer deg teknikker som du trenger når du 
skal designe og snekre et møbel. Best av alt; du får ta med deg møbelet hjem!

Edvard 
Munch

prøv Deg som blomsterDekoratør – verDens vakreste yrke!
I denne uken skal du få omgi deg med blomster, samt lære mye om Blomsterdekoratørfaget. 
Kurset er for deg som ønsker å jobbe med blomster og botaniske materialer. Du vil lære om 
blomsterdesign og får teste både tradisjonelle og moderne teknikker.

Edvard 
Munch
(Studio E)

smi et smykke
Er du interessert i smykker og design? Da er du kanskje en fremtidig smykkedesigner, gull- 
og sølvsmed eller 3D-utvikler. Bli med og smi ditt eget smykke i edelt metall i et moderne 
gullsmedverksted. Du lærer ulike håndverksteknikker og moderne fremstillingsmetoder når 
du lager smykket, som du får med deg hjem.

Edvard 
Munch

urbant verksteD – graffiti
Liker du å uttrykke deg kunstnerisk? Da er Graffiti workshopen til Urbant Verksted midt i blinken 
for deg. Bli med på en spennende uke der du vil lære mer om street art, grafitti og spray teknikk. 
Vi tar deg med på en guidet tur gjennom Oslo for å oppleve Street Art-skattene som byen vår 
har å by på.

Elvebakken

urbant verksteD – kunstuka
Kunstuka byr på mulighet til å oppleve kunst og kultur i forskjellige format. På denne måten 
kan du som deltaker utforske ulike kunstneriske uttrykk for å finne det som passer deg best. 
Sammen med dyktige kursholdere fra Urbant Verksted vil du ta del i mange spennende 
opplevelser og nye impulser.

Elvebakken

prøv Deg på helse og oppvekstfag
Liker du å jobbe med mennesker, og trives du i teamarbeid? Da bør du bli kjent med ulike yrker 
innen helse- og oppvekstfag. Vi lærer om kroppen, kommunikasjon, kosthold og førstehjelp 
gjennom praktisk undervisning. Vi skal også lage god og sunn mat, dra på tur i all slags vær og 
være aktive med kropp og hode gjennom lek, humor og glede.

Kuben

sommerrestauranten
På dette kurset lærer du blant annet om mattradisjoner, matproduksjon og restaurantbransjen. Vi 
lager spennende retter hver dag på storkjøkkenet sammen med faglærte kokker og bakere. Vi vil 
også ha fokus på hvordan vi kan lage miljøvennlig mat som smaker helt fantastisk! Vi arrangerer 
grillfest og kokkekamp, og du får prøve deg på alt fra hjemmelaget pasta til søte desserter.

UKE 32 
Etterstad

9.–10.
trinn
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miljøskipet, realfag på sjøen 
Båten er klasserommet vårt, og vi er ute på sjøen hver dag. Hvordan påvirkes livet i havet av 
forsøpling og klimaendringer? Du lærer om økosystemet og næringskjedene i Oslofjorden, og  
du får sette strandnot og garn. Om det er fint vær blir det kanskje også en badetur i havet?

Dyrafjeld Vega

skaperverksteD – bygg en robot
Er du nysgjerrig på hvordan ting virker? Liker du å bruke logisk tenking, matte- og 
naturfagskunnskaper? Da er du kanskje en fremtidig ingeniør! Med veiledning fra 
profesjonelle robotingeniører skal du produsere, montere og programmere deler til  
din egen robot i verkstedet vårt.

Kuben

norsk for nyankomne elever
Kurset er for deg som ønsker å bli bedre i norsk språk. Du lærer å snakke og lytte, 
lese og skrive norsk. Dere deles inn i grupper etter alder og hvor mye norsk dere kan. 
Tilbudet er for deg fra 15–19 år som bor i Oslo og har inntil ett års norsk skolegang. 

Kuben Kuben

urbant verksteD: barbershop
Velkommen til barbershop med Urbant verksted og Barber Akademiet! På denne 
workshopen vil du få et unikt innblikk i barber-yrket. Du vil lære forskjellige teknikker, 
stilarter og få prøvd de ut i praksis med god hjelp fra Barber Akademiets proffe 
frisører.

Elvebakken

kiCkstart jobbjakten – Dagskurs
NB! Dette kurset er et dagskurs.
Hvor begynner du egentlig for å finne en jobb som passer deg? Hvordan skrive en god 
CV og en søknad som skiller seg ut? UngInfo gir de beste tipsene for deg som er ung 
søker. Kom i gang med oss!
Tid: Onsdag 16. august kl. 09.00 til 12.00

UngInfo

Oppmøtested kommer
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 og vgs:

Mandag – fredag 
Kl. 10.00–15.00

Gratis frokost fra  
kl. 9.00–10.00

Sommerskolen Oslo ▪ 15



Fo
to

: V
is

it
O

sl
o

Oslo kommune   
Utdanningsetaten
Sommerskolen Oslo   2023
Design    Janne Dahl, UDE
Fotograf    Heidi Skjebstad, UDE

«Jeg fikk nye venner på kort tid»

«Sommerskolen er best»

«Jeg har lært masse 
denne uka med gode 
og gøye oppgaver 
og forsøk!»

Det er 
mange barn 

som ønsker å delta 
på Sommerskolen. Hvis 

dere ikke kan benytte  
kursplassen, husk å 

melde dere av slik at et 
annet barn får glede 

av plassen.

«Ha det Sommerskolen! Håper at jeg 
kan komme igjen og lære mer med 
de smarte, kule og snille lærerne.»

«Jeg har hatt 
det veldig 

gøy og lært 
mye nytt!

«Jeg synes at sommer 
skolen er ett fantastisk 

sted. Jeg lærer mye og gjør 
mange andre ting jeg ikke 
gjør på min vanlige skole, 

det er fantastisk hvordan vi 
gjør matten på.»

«Dere er den beste 
sommerskolen jeg 

har vært på.»


