
  

Nesodden kommune 

SOMMERSKOLE 2021 

 
 
Ung på Nesodden - lyst på aktiviteter i sommer? 

 

HER FINNER DU SOMMERSKOLETILBUDENE DU KAN VELGE BLANT! 
 

 
Kjære Nesoddens barn, unge og foresatte 
 
Takket være midler fra Utdanningsdirektoratet kan vi kommende sommer tilby en rekke kurs. Alle kursene er gratis, foregår i skolens 
sommerferie og varer en uke. Sommerskolen gir oss mulighet til å skape aktiviteter som kan gi våre barn og unge et faglig utbytte, 
men ikke minst en bra ferie med fine opplevelser og nye vennskap gjennom sommeren! 
 
I denne katalogen finner du en oversikt over de kursene du kan velge mellom. Velg et kurs, meld deg på uavhengig av hvilken 
skolekrets du tilhører. Så snart alle påmeldinger er inne, får du beskjed om hvilket kurs du har fått plass på. 
 
Du får svar på din søknad senest 10. mai. 
Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Blir det fullt på et kurs, har du kanskje et annet du har lyst på? 
 
PÅMELDING 
Finn kurset eller kursene du ønsker å være med på, og send din påmelding via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.  
 
Det er to ulike påmeldingsfrister: 
 
Frist for påmelding til kurs som går i uke 26 er mandag 19. april 2021. 
 
Frist for påmelding til kurs som går fra og med uke 27 er fredag 7. mai 2021. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ronny Trogstad        Ellen Knutsen 
kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst   kommunalsjef kultur, næring og idrett 
 
 
 

 

 



 OVERSIKT KURS UKE 26 28.06.21 - 02.07.21 

 
Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 

5., 6. og 7. 
trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 

Vikingtiden I dette kurset skal du bli nærmere kjent med 
vikingtiden. Man vil bli kjent med: 

• Tegn fra tiden 
• Leker fra vikingtiden  
• Ferdigheter som var viktig i vikingtiden  
• Vikingmat  
• Harald Hårfagre og Olav Tryggvason 

Det vil også bli tid til sosialt samvær rundt hyggelige 
matpauser. 

Bjørnemyr 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 

5., 6. og 7. 
trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 

Kreativt 
kunstner-
verksted 

Kurset er ment å inspirere barn til å utvikle sin 
kreativitet og skaperglede. Dette er kurset som gir 
barn mulighet til å bli kjent med ulike teknikker, 
materialer, redskaper og oppleve glede gjennom å 
delta i skapende prosesser. Her skal det tegnes, males, 
formes, klippes, limes, sankes og skapes. 

Berger Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

7. trinn Låtskriving og 
gitar 

Låtskriving og begynneropplæring gitarspill. 
Det vil også bli tid til sosialt samvær rundt hyggelige 
matpauser. 
Kurset skal motivere til spilleglede og man lærer å 
uttrykke seg gjennom musikk. 

Bjørnemyr 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 

7. trinn Matglede I dette kurset vil du oppleve gleden ved å lage. Lære 
hvordan mat kan påvirke en god helse og samtidig 
hvor viktig det er for å styrke det sosiale felleskapet. Vi 
skal også lære om mat fra ulike deler av verden, og litt 
om kultur og tradisjoner. 

Nesoddtangen 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 

7. trinn Kulinarisk 
matopplevelse 

Gjennom kurset vil man ha et fokus på kosthold, 
forbruk og ulike matkulturer, aktiviteter på 
skolekjøkken og i nærområde.  
Ved å lage mat og forberede måltid skal elevene få 
oppleve matglede og utvikle kunnskap om trygg mat 
og helsefremmende kosthold – og prøve mange nye 
spennende smaker. 
Det legges opp til å lage måltider fra ulike kulturer og 
fortelle om disse, skal elevene utforske hvordan sosialt 
fellesskap og samhandling kan være med på å styrke 
god helse. 

Myklerud skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 
 
 
 

7. trinn Natur og miljø på 
Fagerstrand 

Naturen på Fagerstrand - menneskets påvirkning og 
hvordan man kan bruke naturen på en positiv måte. 
Gjennom kurset skal man bli kjent med naturen i 
nærområdet. Vi jobber i grupper og opplever å 
oppdage og utforske i fellesskap, og tar ansvar for 
hverandre. Vi skal lete etter nyttevekster og lære om 
bruken av dem.  

Myklerud skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 

7. trinn Vann og strand I dette kurset legges det opp til aktiviteter i vann, med 
fokus på lek og lagspill. 
Her kan man vente mye bevegelse og kroppslig læring, 
opplevelse av fellesskap og fortrolighet i vann. Kurset 
krevet at man har grunnleggende svømmeferdigheter. 

Myklerud skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

7. trinn Mat fra 
Middelhavet 

I dette kurset skal det lages utvalgte retter fra 
Middelhavsregionen. Elevene skal oppleve mestring og 
glede gjennom å lage mat sammen med andre, og 
motiveres til å lage mat selv etter kurset. Det blir også 
tid til lek og moro! 

Berger skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

7. trinn Det fantastiske 
havet 

70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. 
Omtrent 8 millioner tonn plastsøppel havner i 
verdenshavene hvert år. Hvor kommer all plasten i fra, 
og hva kan vi gjøre for å ta vare på havene? Havet er 
vårt største matfat, og vi skal kokkelere, spise og stifte 
bekjentskap med mangfoldet i havet.  
 
I dette kurset skal man lære om havet og hvor viktig 
det er å ta vare på naturen. Hvordan bruker man 
ressursene i havet?  

Berger skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
10. trinn Å lære å  lære Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og 

sin faglige utvikling, bidrar det til selvstendighet og 
mestringsfølelse. 
Ved å reflektere over egen og andres læring kan 
elever litt etter litt utvikle bevissthet om egne 
læringsprosesser. 
Målet med kurset er å få en positiv opplevelse av 
overgangen fra ungdomsskolen til videregående. 
Bli kjent med skolen, medelever og egne 
læringsprosesser. 

Nesodden 
videregående 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 
 

10. trinn Redesign og 
programmering 

Her skal man lære om redesign og hvorfor det er 
viktig i et miljømessig perspektiv.  
Lage digital kunst i form av å programmere LED-lys 
med Microsoft MakeCode for Microbit. Hva med å 
ha en felles dans der lysene endrer seg etter 
hvilken retning personene står i? Her er det bare å 
utforske! 

Alværn skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 

10. trinn Aktiviteter for 
alle og 
treningsteori 

Gjennom individuelle aktiviteter og lagidretter som 
styrketrening, utholdenhetstrening, lekaktiviteter 
(f.eks. capture the flag, strandleker, dødball), 
ballaktiviteter (f.eks. basketball, fotball, volleyball, 
ultimate frisbee) vil det bli god tid til å lære om 
strategi og lagbygging.  Kurset inneholder ulike 
temaer innenfor treningsteori der du blant annet 
vil lære om treningsplanlegging. Andre temaer du 
vil lære om er motivasjon, muskelgrupper og 
treningsprinsipper innenfor utholdenhetstrening, 
styrketrening, hurtighetstrening og tøying, testing 
og mentaltrening.  
Kursdeltakerne vil få anledning påvirke 
kursinnholdet og velge aktiviteter. 
Det blir godt med tid til å ha det gøy gjennom 
deltagelse i aktivitetene, og fine avbrekk der vi 
sammen koser oss både på land og i vann. 

Tangenåsen Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside. 
 
 

8., 9. og 10 trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 

Band, blings og 
popkor 

Vi skal øve inn fire låter hver for oss - både band og 
kor. Til slutt skal vi holde en felles gig sammen. På 
Alværn har vi gitarer, trommer, bassgitarer, 
rytmeinstrumenter, keyboards, mikrofoner og 
musikkcontainer. Sammen skal vi øve inn låter fra 
akkordskjema, teste ut lydarrangementer og skape 
masse god og rocka lyd!  
Om du ikke spiller et instrument kan du være med 
å synge! Vi trenger mange sangere. Bandet 
behøver ikke å bestå av så mange, men koret må 
det være trøkk i. Målet et at koret skal være 
trestemt.  

Alværn skole Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

8. og 9. trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 

Livet i 
strandsonen 

Her vil man utforske og lære mer om livet i 
strandsonen på de ulike øyene utenfor Nesodden. 
Samt å bruke friluftsliv som inngangsport til å 
oppleve naturglede.  
Gjennom kurset skal det skapes en større 
nysgjerrighet for naturen langs strandsonen, bli 
mer miljøbevisst, samt oppleve naturglede i et 
fellesskap og utvikle respekt for naturen. 

Bakkeløkka 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

8. og 9. trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 

Håndverk og 
mekk 
 

Gi elevene erfaringer, skape interesse og glede for 
praktisk arbeid og håndverk. På kurset vil elevene 
få erfaringer med bruk av ulike hjelpemidler, 
verktøy og teknikker. De skal gjennom praktisk 
læring få kjenne på mestring. Det er også et mål at 
elevene skal bli mer miljøbevisst, oppleve et sosialt 
fellesskap, samt utforske og erfare noe som 
kanskje kan bli nye interesser. 

Bakkeløkka 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 25 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 

8. og 9. trinn. 
Aldersblandet 
gruppe. 
 
 

Mamma Mia - 
The Short Story 

Dette er en drømmeuke for deg som elsker å stå på 
en scene, og kan synge, og deg som liker å filme og 
redigere. Her skal vi, med glede og godt humør, 
øve inn sanger, replikker og enkel koreografi. Vi 
bruker sangene fra «Mamma Mia, The Movie», 
med et tilpasset manus. Det er fordel at du kjenner 
sangene fra før. Gjennom din rolle kan du være 
med på å gjenskape den fantastiske verden du 
kjenner fra filmene og sangene. Vi skal også 
produsere en film og som du vil få tilsendt i 
etterkant av kurset.  
I fokus; utvikle musikkglede samt å gjøre hverandre 
gode! 

Tangenåsen 
skole 

Uke 26, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltagere: 14 
(12 sanger/skuespiller/2 
produksjon) 
 
Påmeldingsfrist: 19. april. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 
 



 OVERSIKT KURS UKE 27 05.07.21-09.07.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
8. til 10. 
trinn 

Beat It På dette kurset lærer deltakerne å produsere 
musikk med data som instrument. Elevene får også 
en innføring i å jobbe med innspillingsprosesser i 
studio, og hvordan man ferdigstiller en produksjon.  

Deltakerne får eksperimentere, bruke fantasi og 
kreativitet og får arbeide systematisk med å utvikle 
et produkt fra idé til ferdig resultat. 

Mål for kurset: 

Musikk er sentralt for skaperkraft, kulturforståelse 
og identitetsutvikling hvor elevene gjennom 
kreative prosesser får øve seg i uttrykk og 
formidling. Elevene arbeider kreativt ved å 
organisere og sette sammen musikkens 
grunnelementer til noe nytt, eller å omforme noe 
kjent. De får også øvelse i å lytte bevisst i skapende 
prosesser. Gjennom kurset Beat it utvikler elevene 
sine estetiske, kreative og skapende evner og får 
mulighet til å uttrykke seg. Beat it legger til rette 
for musikkglede og mestringsfølelse, og elevene 
skal få erfare at egen stemme betyr noe i 
fellesskapet.  

Kursholdere: Tobias Berge og Ole Fischaa 

Sletta ungdomshus Uke 27, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 15 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

1. - 10. trinn Skateboard 
 

Kurset arrangeres i samarbeid med Nesodden 
Skateboardklubb. Skateboarding er noe alle kan 
lære seg, og passer for alle som vil være med. Det 
er heller ikke nødvendig med eget utstyr for å 
kunne delta på kurset. Elevene deles inn i tre 
grupper etter nivå med hver sin instruktør og 
rampene på Skoklefallsletta har gode muligheter 
for kurs med tilbud til alle nivåer. 
 

Mål for kurset: 

Skateboarding er en sunn fysisk aktivitet som 
bygger koordinasjon, balanse, selvtillit og 
utholdenhet. Mål for kurset er at elevene skal få en 
god introduksjon til skateboarding, øke sine 
ferdigheter og oppleve mestring. For noen 
representerer og gir skateboard en identitet, en 
sosial gruppe og et kreativt utløp som er 
uerstattelig. Skateboarding kan gjøres individuelt, 
eller du kan være en del av den stadig økende 
gruppen skatere, der folk er forskjellige og har ulik 
sosial bakgrunn. 

Sletta ungdomshus Uke 27, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 21 
  
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 
 

 OVERSIKT KURS UKE 28 12.07.21-16.07.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
5. - 7. trinn Å 

kommunisere 
med 
kreativitet. 

Kurset vil gi elevene erfaring med, og få opplæring i 
ulike håndverksteknikker med praktisk nytteverdi. 
Elevene vil få anledning til å delta på de fleste 
aktivitetene de ønsker seg så langt det er mulig. 
Innhold: 
* Farge garn av sopp-pigmenter. 
* Tove/sy bålvott og dekorere med eget farget 
garn. 
* Spikke i vått materiale for eksempel knivskaft, 
vandrestav, kopp, etc. 
* Med utgangspunkt i natur skape natursmykker. 
*Dokumentere aktivitetene med tanke på å stille ut 
på for eksempel Tangenten. 
*Fabulere gjennom tekst og bilde. 
*Bidra til fellesskapet gjennom å lage 
fellesmåltider. 

Mål for kurset: 

Husflidslagets målsetning er å skape interesse for, 
og videreføre håndverk til unge mennesker. 
Ung husflid er et begrep hvor de unge viderefører 

To gård Uke 28, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 21 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 



kunnskap til hverandre. Og gi elevene mulighet til å 
lære teknikker som er nyttige og meningsbærende 
for den enkelte.  
Opplevelsen av sosialt samspill rundt det skapende. 

 
 
 
 

 OVERSIKT KURS UKE 29 19.07.21-23.07.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
8. - 10. trinn Skrivekurs i 

kreativ 
skriving 

Kurset skal gjennom lek og utforskning av eget språk 
og historiefortelling, åpne opp for egne produksjoner 
av tekster i skjønnlitterær skriving. 

Ulike skriveoppgaver som skal tilrettelegge og 
inspirere til egen diktning for deltakerne.  

Mål for kurset:  

Kurset skal skape tillit og trygge rammer for 
deltakerne, hvor det både er rom for høytlesning av 
egne tekster, samt diskusjon og tilbakemelding av 
andres.  Eventuelt en framvisning av tekster på 
slutten av uka for gruppen/foreldre om det er 
ønskelig. 

Tangenten Uke 29, kl. 09:00-15:00. 
Maks antal deltakere: 15 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 

 OVERSIKT KURS UKE 30 26.07.21-30.07.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
8. -10. trinn Beat It På dette kurset lærer unge å produsere musikk med 

data som instrument. Elevene får også en innføring i 
å jobbe med innspillingsprosesser i studio, og 
hvordan man ferdigstiller en produksjon.  

Deltakerne får eksperimentere, bruke fantasi og 
kreativitet og får arbeide systematisk med å utvikle 
et produkt fra idé til ferdig resultat. 

Mål for kurset: 

Musikk er sentralt for skaperkraft, kulturforståelse og 
identitetsutvikling hvor elevene gjennom kreative 
prosesser får øve seg i uttrykk og formidling. Elevene 
arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen 
musikkens grunnelementer til noe nytt, eller å 
omforme noe kjent. De får også øvelse i å lytte 
bevisst i skapende prosesser. Gjennom kurset Beat it 
utvikler elevene sine estetiske, kreative og skapende 
evner og får mulighet til å uttrykke seg. Beat it legger 
til rette for musikkglede og mestringsfølelse, og 
elevene skal få erfare at egen stemme betyr noe i 
fellesskapet.  

Kursholdere: Tobias Berge og Ole Fischaa 

Sletta ungdomshus Uke 30, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 15 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 

 OVERSIKT KURS UKE 31 02.08.21-06.08.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 

5. - 8. trinn Gaming 
akademiet 
sommer-
utgaven 

En kombinasjon av sosiale og faglige aktiviteter 
knyttet til spill- og datakultur. De vil lære om koding, 
videoredigering, pc-bygging og utforske forskjellige 
sosiale spillformer gjennom aktiviteter ledet av våre 
spillverter. 
Mål for kurset: Å skape konstruktive sosiale 
erfaringer med spill, utvide den kulturelle horisonten, 
og gi grunnkunnskaper som kan inspirere til å lære 
mer om teknologi og programmering. 

Tangenten Uke 31, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 15 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

4. - 8. trinn Morning  
Beat 
Sommer-
skole 

Kurset handler om å lære hvor gøy det er å bevege 
kroppen, lage kunst og uttrykke seg på forskjellig vis. 
Dette utrettes via daglige yoga timer, muligheter for 
dans og lek foran strandscenen til festivalen og 
forberedning av kostymer og utsmykkinger til 
barneparaden søndag. 

Kirkevika Uke 31, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 20 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 



Mål for kurset:  

Barna lager et tema for barneparaden og velger selv 
hvordan det skal gjennomføres, i medvirkning med 
pedagog som også veileder barna. Deltagerne lærer 
og samarbeide og samskape et eget kulturevent, 
Barneparaden, der de står i sentrum og kan uttrykke 
seg gjennom kunst, bevegelse eller eventuelt andre 
innslag. Dette kan deres foreldre, venner og bekjente 
komme og se på da søndagen på festivalen er åpent 
for alle uten billettgebyr. 

link på kommunens 
hjemmeside 
 

5. 7. trinn 
 

Barnework-
shop  
animasjon 

Animasjonsverksted for åtte barn der målet er å gi 
dem erfaring i å jobbe sammen for å skape en 
animasjonsfilm som kan vises på internasjonale 
animasjonsfilmfestivaler 
(Asifa's Animation Workshop Group).  
  
Mål for kurset:  
Faglig: Lære om animasjon, og være med på 
filmproduksjon fra idé til ferdig produkt.  
Sosialt: Samarbeide med mennesker man ikke 
kjenner fra før, få nye venner, være en del av et felles 
filmprosjekt med visninger internasjonalt  
Kursholdere: August Volden Skara og Eirik Osnes 
Heggen 

Tangenåsen skole, rom 
R2/R3 

Uke 31, kl. 09:00-15:00. 
Maks antall deltakere: 8 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 

 OVERSIKT KURS UKE 32 09.08.21-13.08.21 
 

Målgruppe Kursnavn Beskrivelse av kurs Kurssted Informasjon 
4. -10. trinn 
 
 

Kunst Arbeide med et tema som eleven kan nærme seg 
gjennom ulike teknikker. Vi utforsker temaet fra ulike 
vinkler, og sammen finner vi en form der eleven kan 
formidle sin tolkning av temaet. Variasjon i form, idé 
og utrykk er viktig. Vi utforsker temaer som stort-lite, 
makro-mikro i størrelsen på bildene, temaer og 
motiv. 

Mål for kurset: 

Det blir tilrettelagt for at elevene kan utfolde seg 
kreativt, eksperimenterende og forskende innen 
kunstfaget. Målet er læring og mestring av nye ting. 
Samarbeidsprosjekter med mål om å gi elevene rom 
til å bli kjent med flere jevngamle i trygge og positive 
omgivelser. Vi ønsker at de ferdige bildene kan stilles 
ut på festivalen Kulturisten junior. 

Kursholder: Elin Eriksen 

Sletta ungdomshus Uke 32, kl. 09.00 - 11.00 
Maks antall deltakere:  9 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

4. - 10. 
trinn 
 
 

Collage og 
sjablong med 
spraymaling 

Barna skal arbeide frem mot to stort verk i A2-
størrelse: Ett bilde i collage og ett i sjablong, samt 
mange mindre bilder der de får teste ulike teknikker. 

Bildene kan for eksempel stilles ut under Kulturisten 
Junior. 

Mål for kurset: 

Skape en trygg, positiv kreativ opplevelse der eleven 
kan utforske ulike teknikker, oppleve mestring av 
teknikker som krever andre ting enn 
tegneferdigheter. Gi deltakerne verktøy for å komme 
inn i en kreativ flyt, ut av kritisk tenking og 
forventningspress. 
Kursholder: Damian Burgess 

Sletta ungdomshus 12.00 - 14.00 
Maks antall deltakere: 9 
 
Påmeldingsfrist: 7. mai. 
For påmelding benyttes 
link på kommunens 
hjemmeside 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


