
KURS PÅ GØNN BASE, HØSTEN 2019 

 

August – Desember 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

 

     Ullevål Stjernekor med Solveig og Astrid 

     Torsdager, kl. 14.15-15.15 på gamle musikkrommet 

 

Ullevål Stjernekor er et AKS-kor for 1. – 4. trinn, som har eksistert siden 2016. 

Gjennom deltakelse i koret lærer barna å synge i kor. Vi trener opp sangstemmen, øver 

på å synge rent, øver på takt og tempo og lærer et variert utvalg av sanger og sjangre. 

Barna lærer å jobbe med og fullføre et prosjekt. 

Hvert semester avsluttes med konsert i gymsalen for AKS og for foresatte og familie. 

De som ønsker å gå på kor, kan gjøre dette ved siden av et valgfritt kurs til, ettersom 

koret ikke har noen begrensning på antall deltakere. 

__________________________________________________ 

September-Oktober 

(uke 38, 39, 41 og 42) 

Temaområde 3: Fysisk aktivitet 

 

Sherrys fotballkurs 
Tirsdager kl. 14.30-15.30 i ballbingen i lille skolegård 

 

Barna tilegner seg grunnleggende fotballferdigheter og forståelse for enkle regler, og 

opplever mestringsfølelse og tilhørighet gjennom å være del av et «lag». 

Vi skal gå gjennom grunnleggende ballkontroll, pasningsteknikker og skyteteknikk, 

samt ha forskjellige treningsleker før kurset avsluttes med fotballkamper. 



Oktober 

(uke 41, 42, 43 og 44) 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 

Maleakademiet med Hilde 
Onsdager kl. 14.30-15.30 i 1B klasserommet 

 

OBS: Begrenset antall plasser: 20. Ved stor interesse setter vi en gruppe til eller 

gjentar kurset etter nyttår. 
 

Fireukers kurs i maling! Vi snakker med elevene om forandringer i naturen 

gjennom årstider og utforsker forskjellige maleteknikker, lærer om farger, tar 

en tur i nærmiljøet for å samle materialer som vi kan bruke videre. Vi kommer 

til å ha en liten utstilling på slutten av hver uke i gangen til 2. trinn. 

______________________________________________ 

November 

(uke 45, 46, 47 og 48) 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 

Knipseklubben med Jonas  

Kun for 2. trinn 
Onsdager fra kl. 14.30-15.30 i 2B klasserommet 

Gjennom lek og samarbeid vil barna få muligheten til å lære å ta bilder i forskjellige 
settinger. Vi vil utfordre barnas måte å se ting rundt seg på, og tenke før man trykker! 
Gjennom kurset blir barna kjent med kamera og lærer å fotografere. Vi tar portretter 
av hverandre, går på fotosafari i nærmiljøet og til slutt ser på bildene fra de foregående 
øktene og oppsummerer hva vi har lært. AKS har egne kompaktkamera som barna får 
bruke. 



November  

(uke 45, 46, 47 og 48) 

Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

 

                    Musikk- og teatergøy med Solveig 

Onsdager fra kl. 14.30-15.30 i 1C klasserommet 

 
OBS: Begrenset antall plasser: 10-12 barn. Ved stor interesse setter vi en gruppe til, 

eller gjentar kurset etter nyttår. 
 

I dette kurset skal barna gjennom teateraktiviteter og sang trene på å lytte, 
hukommelse, samarbeid, oppmerksomhet, å snakke foran medelever og 
gjenkjennelse. Vi bruker lik oppvarming hver uke for å bli trygge. Siste gang på kurset 
skal barna fremføre en kort, dramatisert versjon av et kjent eventyr for de andre på 
AKS. Alle får en liten rolle, og de kan slik få vise frem til de andre hva de har lært 
gjennom kurset.  
 

 

 

 

 

 

 


