
·Påmeldingskurs tilbys 1.-4.trinn.

·Foresatte melder eleven på ønsket kurs.
Det er kun mulig å melde eleven på to
kurs – prioriter etter ønske.

·Alle påmeldte elever kommer med på
minst et kurs, men vi kan ikke garantere at
eleven får 1.ønsket sitt dersom kursene er
fulle.

·Kursene går mellom klokken 14.00-16.00.

Det er ønskelig at eleven er her i
tidsrommet kurset går. Dersom eleven har
halvplass må dette tas med i beregningen
av de disponible 12 timene per uke.

·Dersom en elev gjentatte ganger ikke
ønsker å delta på kurs, vil vi frita eleven
og gi plassen videre. Foresatte blir
informert om dette. 

·Vi sender ut en melding på skolemelding-

appen og facebook gruppa over hvilke
elever som har fått plass på de
forskjellige kursene, etter
påmeldingsfristen har gått ut. 

Frist for å melde seg på er
Fredag 17. september

Påmelding sendes til
nina.belseth@osloskolen.no

Meld deg på i dag!

Musikk kurs
Vi tilbyr et eget musikk kurs med lærlingen vår,
Aleksander. Han har lang erfaring med å
komponere egen musikk. 
Barna skal få erfaring med ulike kunst- og
kulturuttrykk. Barna skal skape kunst-og
kulturuttrykk på egenhånd, og i samarbeid med
andre barn.
Hovedmålet med kurset er at barna skal få et
innblikk i hva musikk består av. De skal også lære
om ulike instrumenter.

Kursstart: uke 41
Varighet: 4 uker
Antall elever: 10
Kurset er for 3. og 4.trinn
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Elevene får en anledning til å lære
seg veveteknikken, samt å utfolde
sine kreative evner. Veving er en
veldig sosial og hyggelig aktivitet
med fokus på teknikk og
fargekombinasjoner.
Kursansvarlige er Eva & Rukhsana

Kursstart: uke 41
Varighet: 4 uker
Antall elever: 10 pr. kurs 
Kurset er for 1. og 2.trinn

Veve kurs

Spansk kurs

På dette kurset vil elevene få mulighet
til å lære seg grunnleggende spansk. 
 Vi skal bl.a. lære å si hva vi heter,
hvor vi bor, lære å telle, si ukedagene
på spansk, osv. 
Kursansvarlig er Gladiz, som er fra
Bolivia og snakker flytende spansk.

Kursstart: uke 41
Varighet: 6 uker
Antall elever: 20
Kurset er for 2.-4.trinn

Resirkuleringskurs

Barna skal lære om gjenbruk og vi skal
lage forskjellige ting av resirkulert
materiale.
Kursansvarlig er Gladiz.

Kursstart: uke 41
Varighet: 5 uker
Antall elever: 10 barn
Kurset er for 3. og 4. trinn


