
 

 

KURSKATALOG VÅREN 
2020 FOR 4-5.TRINN 

I denne katalogen kan dere lese om hvilke 

kurs som kommer våren 2020*. Vi har tatt 

hensyn til barnas medvirkning og har på 

bakgrunn av dette lagd denne 

kurskatalogen. 

Kursene vil være avhengig av deltakelse for 

å bli satt opp. 

Alle vil få mail om hvilket kurs man har fått 

plass på etter at fristen for påmelding har 

gått ut. 

For mer informasjon og for påmelding følg 

denne linken: 

https://forms.gle/PzAKN5WrsDZb2EJcA 

Ha en riktig god jul! 

Med vennlig hilsen, 

Alle oss på 4-5.Trinn 

 

 
 

  

 
 

*Med forbehold om endringer 

Kontaktinformasjon: 

Charlotte.barneklubben@gmail.com 

https://forms.gle/PzAKN5WrsDZb2EJcA
https://forms.gle/PzAKN5WrsDZb2EJcA


 

  

 

 

HUSEBY AKS 

FOTBALLAKADEMI 

Målområdet: Fysisk aktivitet 

Kursholder: Adrian & 

Rasmus 

Periode: Torsdager kl. 15.00-

16.00, fra uke 06-21  

Er du glad i å spille fotball? 

Har du lyst til å øve mer på 

teknikk, pasning og få mer 

erfaring? Da burde du melde 

deg på fotballkurset. 

Adrian har tidligere vært 

trener for Ready fotball og er 

fotballspiller selv.  

Kurset vil inneholde målrettet 

fotballtrening med fokus på 

teknikk, samspill og lagspill. 

Kanskje dere også skal 

utfordre andre Aktivitetsskoler 

i området til en fotballkamp? 

 

HUSEBY DANSEAKADEMI 

Målområdet: Kunst, kultur og 

kreativitet og fysisk aktivitet 

Kursholder: Charlotte 

Periode: Onsdager kl 15.00-16.00, fra 

uke 06-21 

Er du glad i å danse? Har du lyst til å lære 

en dans? Har du lyst til å ha fremvisning? 

Meld deg på dansekurset. 

Charlotte har danserbakgrunn og var 

selv danser som ung. Videre har hun 

undervist i dansing ved 3 andre 

Aktivitetsskoler. 

Kurset vil fokusere på danseteknikker,  

koordinasjon, selvfølelse, mestring,  

kroppsbeherskelse og               

fremvisning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HUSEBY ART 

Målområdet: Kunst, kultur 

og kreativitet 

Kursholder: Rebekah 

Periode: Mandager kl. 

15.00-16.30, fra uke 6-21 

Er du glad i å skape? Liker du 

å male, tegne, klippe og 

brette? Eller har du lyst til å 

arbeide med kunst? Meld 

deg på Huseby ART. 

Rebekah brenner for kreativ 

kunst og har arbeidet med 

forskjellige kunstuttrykk i 

mange år.  

I dette kurset vil dere arbeide 

med forskjellige kreative 

verktøy og skape forskjellige 

uttrykk. Elevene vil kunne ta 

med egen kunst hjem. 

Kanskje vi skal sette opp egen 

kunstutstilling? 

 

HUSEBY PODCAST* 

*Kurset forutsetter at barnas 

stemmer kan bli benyttet og lagt 

ut på facebooksiden til AKS 

Huseby (internett). Ikke meld 

barnet deres på hvis dette ikke 

er noe dere ønsker.  

Målområdet: Alle 

målområder 

Kursholder: Alle ansatte på 

4-5.trinn 

Periode: Mandager kl. 

15.00-16.00, fra uke 10-25 

Har du en mening du vil 

fortelle om? Har du noen tips 

og triks du vil dele? Bli med på 

Podcast kurset.   

Podcast kan ses på som et 

eget radioprogram forskjellen 

er at vi ikke er live og kan 

redigere opptaket etterpå. 

Vi vil på tur snakke til en 

båndopptaker om ulike 

temaer vi bryr oss om. 

Opptaket vil bli delt på sosiale 

medier. AKS ansatt vil være 

programleder, men elevene 

vil være i panelet.   

 

AKS HUSEBY TEATERSKOLEN 

Målområdet: Kunst, kultur 

og kreativitet 

Kursholder: Karoline & 

Rebekah 

Periode: Tirsdager kl. 15.00-

16.30, fra uke 6-21 

Er du glad i teater? Liker du å 

spille skuespill? Da burde du 

melde deg på teaterskolen. 

Rebekah har studert teater 

og gått dramalinjen. Karoline 

har drevet med teater og 

alltid vært engasjert for 

teater. 

I dette kurset vil elevene lære 

ulike teaterøvelser, spille 

skuespill, få økt 

mestringsfølelse og 

kroppsbevissthet og øve på 

fremvisning.  

Teaterskolen avslutter med 

fremvisning av skuespill. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKS HUSEBY YOUTUBE 

KANAL* 

*Kurset forutsetter at barna kan 

bli filmet og at videoen kan bli 

lagt ut på youtube. Ikke meld 

barnet deres på hvis ikke dette 

er noe dere ønsker. 

Målområdet: Digitale 

verktøy, kunst, kultur og 

kreativitet 

Kursholder: Karoline, 

Rebekah & Tinius 

Periode: Fredager kl. 15.00-

16.30, fra uke 10-21 

I tråd med elevens ønsker 

om å ha egen youtube 

kanal så setter vi opp et 

kurs. Har du lyst til å lære 

bort triks som du kan (life 

hacks)? Har du lyst til å 

skape en nyhetskanal for 

AKS? Bli med på youtube 

kanalen vår. 

Vi skal lære om nettvett, 

snakke om temaer vi bryr 

oss om og lære om digitale 

verktøy. 

 

KLATREKURS 

Målområdet: Fysisk aktivitet 

Kursholder: Eksternt kurs 

med egen påmelding 

(kommer senere). 

Periode: Kommer tilbake til 

det. 

 

AKS HUSEBY MUSIKKSKOLE* 

*Kurset forutsetter at barna kan 

bruke sine egne læringsbrett fra 

skolen i kurstiden 

Målområdet: Kunst, kultur 

og kreativitet 

Kursholder: Tinius 

Periode:  Mandager kl. 

15.00-16.00, fra uke 10-21 

Er du glad i å skape 

musikk? Liker du å lage 

dine egne sanger? Meld 

deg på. 

Tinius har musikkbakgrunn 

og lager egen musikk i 

studio på fritiden.  

I dette kurset vil elevene 

ved bruk av egne 

læringsbrett lære 

forskjellige musikkprogram, 

skape egen musikk, 

hvordan man setter 

sammen forskjellige 

komponenter og masse 

mer. 

Kanskje vi legger ut 

sangene på Facebook 

siden vår? Eller inviterer til 

konsert? 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AKS HUSEBY AVISEN 

Målområdet: 

Kursholder: Tinius & 

Rebekah  

Periode: 

 

FORSKERSPIRENE 

Målområdet: Natur, miljø 

og bærekraftig utvikling 

Kursholder: Rasmus & 

Karoline 

Periode: Tirsdager kl.15.00-

16.00, uke 6-21. 

Er du en nysgjerrig Per? 

Lurer du på noe? Har du 

noen hypoteser du vil 

undersøke? Er du glad i 

eksperimenter? Da burde 

du melde deg på 

forskerspirene. 

I dette kurset vil elevene 

lære forskjellige 

eksperimenter og forsøk. 

Videre vil elevene lære om 

hypoteser, kildekritikk, 

feilkilder, eksperimenter, 

undersøkelser, 

dokumentasjon med mer. 

Målet er at elevene får en 

bredere forståelse for 

forskning og hvordan 

forskning utføres.  

 

AKS HUSEBY AVISEN 

Målområdet: Alle 

målområdene 

Kursholder: Tinius & 

Rebekah  

Periode: Onsdager kl.15.00-

16.00, uke 6-21. 

Det er på tide at vi har en 

AKS-avis her på Huseby. Er 

du glad i å skrive eller ta 

bilder? Liker du å 

undersøke og intervjue 

andre? Meld deg på dette 

kurset. 

I dette kurset vil elevene 

være med på å lage en 

egen AKS avis. Der elevene 

selv vil få utdelt ulike roller 

og må selv finne ut hvilke 

saker som skal 

dokumenteres og skrives 

om. Elevene vil selv 

intervjue andre baser eller 

ansatte i AKS/skolen. 

Avslutningsvis vil vi 

legge/trykke ut avisen.  

KOKKESKOLEN 

Målområdet: Mat og helse 

Kursholder: Karoline & Tinius 

Periode: Fredager kl. 15.00-

16.00, uke 10-21. 

Er du glad i å lage mat?  

Har du lyst til å lage mat fra 

forskjellige verdensdeler? 

Meld deg på dette kurset. 

Karoline og Tinius har et 

stort engasjement for mat 

og smaker fra forskjellige 

land.  

I dette kurset vil elevene 

lage mat fra forskjellige 

verdensdeler. De vil lære 

om måleenheter, hygiene, 

smake forskjellige matretter 

og lage egen oppskriftsbok 

som de på slutten av kurset 

vil kunne ta med hjem.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE PROSJEKTER SOM KOMMER 

VÅREN 2020 

4.TRINN: 

-Hjemmealene lappen  

- Overnatting 

-Temafester 

 

5.TRINN: 

-Overnatting 

-Temafester 

-Russefeiring, etter 5 års AKSgang. 

-Tusenfryd 

ANSATTE PÅ BASE 4-5.TRINN 

Rebekah 

Adrian 

 

Karoline 

Tinius 
Rasmus 

Charlotte 

Baseleder 


