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SpiSelig naturfag
Bli med til Geitmyra matkultursenter der vi skal smake på havet.
Vi tar naturfaget med inn på kjøkkenet når vi sløyer vår egen fisk, 
lager mat av ferske råvarer og lærer om hvor maten kommer fra.
Vi blir kjent med mangfoldet i havet og lærer om hvordan vi kan 
ta vare på det som lever i sjøen.   
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naturfagSopplevelSer i marka
Vi blir kjent med mange dyr og planter i nærområdet vårt når vi 
studerer samspillet i naturen i Sørkedalen. Bli med på kanopadling, 
klatring, sykling og andre spennende og lærerike aktiviteter med 
lærere fra Markaskolen. Vi er ute i naturen og i fysisk aktivitet hele dagen.

Markaskolen 
NB! Oppmøte 
Marienlyst

Markaskolen 
NB! Oppmøte 
Bjerke 
Travbane

glitrende kryStaller, SkjelettforSkning og ville ekSploSjoner
Bli med og undersøk eldgamle fossiler, vakre krystaller og spennende 
mineraler. Vi lager vulkaner og forsker på kjemiske reaksjoner. Kan
 vi få vann til å eksplodere? Og hva er oppskriften på en metamorf 
karamell? Sammen med lærere fra Forskerfabrikken utforsker vi 
mystiske skjeletter og undersøker hva som gjør at fly kan fly.

Fagerborg

tryll med atomer
Alt i verden er satt sammen av atomer. Vi eksperimenterer med 
vann og luft, har papirflykonkurranse og “gymforskning”.  
Vi gjennomfører eksperimenter med sugerør og spiller 
“begrepstennis”. Kurset er utarbeidet av Forskerfabrikken. 

Furuset, 
Lysejordet, 
Mortensrud, 
Sinsen, Tåsen, 
Tiurleiken 

Grefsen, 
Karlsrud

Fernanda 
Nissen, 
Lusetjern, 
Rommen

Majorstuen

kampen om klimaet!
Vi lærer om ekstremvær, gjør meteorologiske målinger, 
gjennomfører spørreundersøkelser og registrerer miljøproblemer i
nærområdet vårt. Hvordan kan vi bidra til å “redde verden”? I 
Sommerskolens klimakamp leter vi etter gode ideer og kreative løsninger. 
Det vi finner ut av i løpet av uka presenterer vi i vår egen miljøblogg.

Karlsrud,
Linderud, 
Majorstuen, 
Fernanda 
Nissen, Oppsal, 
Vinderen

Huseby, 
Korsvoll, 
Nøklevann

Godlia, 
Linderud

prøv kineSiSk 
Over 1,2 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 lærer om 
kinesisk kultur. I løpet av uka drar vi på besøk til Astrup Fearnley Museet, 
og vi prøver oss på Kung Fu. 

Fagerborg

prøv franSk
Visste du at 29 land i verden har fransk som sitt offisielle 
språk? Bli bedre kjent med Frankrike og lær franske ord og uttrykk 
gjennom musikk, dans, rollespill og andre aktiviteter. Kurset er for
deg som ikke kan fransk fra før.

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

Lycée français
René Cassin
d’Oslo

prøv tySk 
Visste du at dongeribukser og tannkrem er tyske oppfinnelser? Bli 
bedre kjent med Tyskland og lær tyske ord og uttrykk gjennom 
musikk, rollespill og andre aktiviteter. Kurset er for deg som ikke
kan tysk fra før.

Deutsche
Schule Oslo –
Max Tau

NB! KuN for 6.–7. triNN

What’S up? let’S Speak engliSh 
Har du lyst til å lære engelsk med lærere fra Storbritannia? Prøv 
deg som turistguide for læreren din og lær mer om hvordan det er
å være elev på en engelsk skole. Du snakker engelsk hele uka og 
blir bedre kjent med hvordan det er å være ungdom i England.

Majorstuen

the moviemaker
Gode filmer kan få deg til å le, gråte og grøsse. Bli med i 
moviemaker-teamet der vi lager filmsnutter på engelsk. Som 
manusforfatter og skuespiller øver du deg på å snakke, lytte og 
skrive engelsk hver dag.

Fernanda 
Nissen,
Grefsen, 
Kampen,  
Lusetjern, 
Lindeberg, 
Lysejordet, 
Munkerud

Karlsrud, 
Sinsen

Korsvoll, 
Oppsal 

Rommen
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NB! KuN for 7. triNN

oppdrag marS – programmering 
Bli med på “Oppdrag Mars” der vi bygger roboter med 
LEGO Mindstorms og programmerer dem til å løse oppgaver i 
verdensrommet. Vi ser på stjernene i planetariet, lærer om 
rakettoppskyting og hvordan det kan være å leve i rommet.

Observatoriet 
på Solli plass

Observatoriet 
på Solli plass

Observatoriet 
på Solli plass

Observatoriet 
på Solli plass

Snurr film - innføring i animaSjon
Vi skriver historier, utvikler manus og lager animasjonsfilmer 
ved hjelp av digitale verktøy. Kurset er for deg som ønsker å lære 
og lage animasjonsfilm med plastelinafigurer.

Fagerborg, 
Kampen, 
Korsvoll, 
Oppsal, 
Vinderen, 
Veitvet

Furuset, 
Majorstuen, 
Sinsen, 
Vahl

Godlia, 
Linderud, 
Lysejordet, 
Munkerud 

Majorstuen
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tjuvStart på matematikk for ungdomStrinnet 
Du får bryne deg på algebra, problemløsningsoppgaver og
ligninger som du møter når du begynner på ungdomsskolen. 
Vi diskuterer spennende matematiske utfordringer, lager spill med
matematiske funksjoner og spiller sjakk.

Linderud, 
Lysejordet, 
Munkerud, 
Tåsen

Marienlyst

jorda rundt på fem dager - matematikk og Svømming
Hvor mange centimeter er Eiffeltårnet? Og hva er den korteste 
veien mellom Las Vegas og San Fransisco? Bli med på en actionfylt 
matematikkreise jorda rundt! Vi starter i Europa og løser 
matematikkoppgaver og grubliser som får oss fra Oslo til 
spennende  byer som Kairo, Rio de Janeiro og Tokyo. Du får 
45 minutter svømmeopplæring hver dag. 

Lusetjern, 
Nøklevann, 
Rommen

Berg, 
Furuset, 
Mortensrud, 
Vahl

Lysejordet, 
Sinsen, 
Majorstuen

kodegjengen – matematikk og dataSpill
Bli med i kodegjengen hvor vi skal lære grunnleggende 
programmering i Scratch. Du bruker koordinater, vinkler og 
sannsynlighetsregning når du lærer om koding. Vi slipper 
fantasien fri når vi programmerer dataspill og løser praktiske
matematikkoppgaver på en spennende måte.

Fagerborg, 
Godlia, 
Grefsen, 
Lindeberg, 
Munkerud, 
Skøyen, Vahl, 
Veitvet

Huseby, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Oppsal

Korsvoll, 
Munkerud, 
Oppsal

Rommen
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SommerjournaliSten
Bli med i redaksjonen vår der vi lager en nyhetsblogg. Vi er 
journalister og fotografer som skriver nyhetssaker, leserinnlegg og
film- og musikkanmeldelser. I løpet av uken besøker vi TV 2 Skole. 

Godlia, 
Korsvoll, 
Nøklevann, 
Rommen, 
Sinsen, 
Skøyen, Vahl

Grefsen, 
Majorstuen

Fernanda 
Nissen,
Oppsal, 
Sinsen

norSk på Scenekanten 
Vi dikter og skriver historier som vi gjør levende med musikk, dans
og drama. Hva skjer med tekstene våre når vi lager 
dansebevegelser og legger musikk til handlingen? Vi dramatiserer 
historiene våre, og på fredag viser vi frem noe av det vi har jobbet 
med. Lærerne er fra Oslo musikk- og kulturskole.

Fagerborg

action – med tekSt, bilde og lyd
Med lyder, bilder og tekster forteller vi historier på nye måter. Vi skriver 
replikker, lager lydeffekter, finner bilder og setter alt sammen til 
spennende fortellinger. Visste du at Chaplin fant den perfekte 
flylyden ved å ta opp duren fra en motorsykkel eller at et bilde noen 
ganger forteller en hel historie i seg selv? Vi besøker Deichmanske  
hovedbibliotek, og du får 45 minutter svømmeundervisning hver dag.

Furuset, 
Karlsrud, 
Mortensrud, 
Tiurleiken

Linderud, 
Oppsal

Kampen, 
Lindeberg, 
Rommen
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Summer gameS – engelSk, lek og Sport
Vil du være med på en aktiv engelskuke? På “Summer Games”
snakker og skriver vi engelsk hver dag. Vi leker oss med språket både
ute og inne. Det blir bingo, brettspill, ballaktiviteter og annen moro.

Berg, Fernanda 
Nissen, Furuset,
Lusetjern, 
Lysejordet, Oppsal, 
Skøyen, Vahl

Huseby, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Nøklevann

Fernanda
Nissen,
Lambertseter, 
Marienlyst, 
Rommen

SommerredakSjonen – lag aviS
Hva liker du å lese om i avisen? Bli med i redaksjonen vår, der du er
journalist og kan fylle sommerskoleavisen med nyheter som du 
synes er spennende. Vi intervjuer folk, fotograferer og skriver 
nyheter til vår egen avis som du får med deg hjem på fredag.

Berg, Godlia, 
Korsvoll, 
Sinsen, 
Tiurleiken, Vahl, 
Vinderen

Lambertseter, 
Oppsal

Fernanda Nissen,
Majorstuen, 
Munkerud

boka Som ble levende – med muSikk, danS og drama
Hvordan kan en bok bli til noe vi kan vise frem? Vi gjør historier fra
bøker levende når vi synger, danser og spiller dem sammen. Kan vi
lage vår egen musikk og dans til det som skjer i historiene? 
Sammen med lærere fra Oslo musikk- og kulturskole kan hva 
som helst skje. Finn fram fantasien og bli med! 

Huseby, 
Majorstuen, 
Munkerud, 
Rommen

Linderud, 
Marienlyst

Sinsen

merkelige oppfinnelSer og lure løSninger – norSk og Svømming
Vi leser og skriver, tegner og snakker om rare og nyttige  
oppfinnelser. Vi bruker fakta og fantasi når vi tenker ut sprø og  
morsomme ideer til vår egen oppfinnerbok. Du får 45 minutter 
svømmeopplæring hver dag. 

Furuset, 
Linderud, 
Mortensrud, 
Veitvet

Huseby, 
Majorstuen, 
Nøklevann, 
Sinsen

Kampen, 
Lindeberg, 
Linderud, 
Lusetjern

kodeknekker´n – regning, grubliSer og koding
Bli med på en matematikkuke der du lærer nye triks med kortstokk
og tall. Sammen finner vi løsninger på morsomme grubliser og
magiske kvadrater. Vi lærer hva koding er og prøver oss på enkel
programmering i Scratch. 

Grefsen, 
Kampen, 
Munkerud, 
Oppsal, 
Rommen, Tåsen

Karlsrud,
Korsvoll, 
Marienlyst

Godlia,
Lysejordet

matteknappen 2 – med Svømming  
Hvordan kan vi finne ut hvor høyt et hus er uten å bruke stige? Kan 
vi bruke kroppen til å måle ting? Vi snakker, skriver og tegner 
løsninger på regneoppgaver som kan løses på mange forskjellige
måter. Hver dag er vi ute og måler, og du får 45 minutter svømme-
opplæring hver dag.

Lindeberg, 
Lusetjern, 
Lysejordet, 
Munkerud, 
Nøklevann, 
Tiurleiken

Berg, 
Furuset, 
Mortensrud, 
Oppsal, 
Vahl

Lambertseter, 
Oppsal, 
Rommen
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det fantaStiSke menneSket - naturfag og kroppen
Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva er egentlig 
jobben til hjernen? Bli med på en spennende naturfagsuke der vi 
lager modeller av lunger og lærer om hvordan skjelettet er bygget
opp. Vi lager vår egen iskrem og utforsker hva som skjer med 
smakssansen når vi tar på oss bind for øynene.

Fernanda Nissen, 
Grefsen, 
Mortensrud, 
Nøklevann,
Tåsen, Veitvet, 
Vinderen

Berg, 
Grefsen

Godlia, 
Korsvoll, 
Marienlyst, 
Sinsen

forSkeruka – naturfag og ekSperimenter 
Bli med på forskeruka der vi undersøker naturen og omgivelsene 
rundt oss. Vi lærer kjemi med enkle ting vi finner på kjøkkenet. 
Vi forsker på planter, dyr og konstruksjoner rundt oss. På fredag 
arrangerer vi vår egen forskerkonferanse. 

Godlia, Huseby, 
Kampen, Karlsrud,
Korsvoll, 
Majorstuen, 
Sinsen

Furuset, 
Karlsrud, 
Sinsen

Linderud, 
Lysejordet,
Majorstuen, 
Munkerud

fortell med foto – hiStorier med digitale verktøy 
Vi bruker kamera og andre digitale verktøy til å fortelle og skrive 
historier. Du lærer å bruke dataprogrammer og teknikker til å  
redigere bilder og tekst, og vi drar på omvisning og kreativt  
verksted på Astrup Fearnley Museet.

Karlsrud, 
Lindeberg, 
Linderud, 
Skøyen

Grefsen, 
Lambertseter, 
Majorstuen, 
Vahl

Kampen, 
Korsvoll, 
Oppsal
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SommerSkolepatruljen

Vi drar ut i skogen for å speide etter blomster, insekter og fugler. 
Hver dag er vi ute i naturen, og vi lager insektshotell. Vi finner 
vårt eget område i skogen, som det blir vår oppgave å ta vare på 
denne uka. 

Grefsen, Kampen, 
Lysejordet, 
Marienlyst, 
Munkerud,
Oppsal, Skøyen, 
Tåsen, Veitvet

Korsvoll, 
Marienlyst, 
Mortensrud, 
Nøklevann, 
Sinsen

Fernanda Nissen, 
Linderud, 
Munkerud,
Oppsal

forSkere i farta
Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i  
vann og luft. Vi bruker kroppen og enkle materialer for å utforske  
hvordan ting i naturen henger sammen.  Vi tester papirfly med  
forskjellige oppskrifter, og vi lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer 
å få egget til å lande trygt på bakken?

Berg, Fernanda 
Nissen, Godlia, 
Huseby, Karlsrud, 
Korsvoll, 
Majorstuen, 
Nøklevann, 
Rommen, Vahl, 
Vinderen

Grefsen, 
Karlsrud, 
Linderud, 
Majorstuen

Kampen,
Korsvoll, 
Lysejordet, 
Majorstuen, 
Sinsen

matteknappen 1 – med Svømming
Vi grubler, snakker, skriver og teller. Sammen løser vi morsomme 
grubliser, skriver regnefortellinger og lager vårt eget oppgave-
hefte som du får med deg hjem på fredag. Du får 45 minutter 
svømmeopplæring hver dag.

Lindeberg, 
Linderud, 
Majorstuen, 
Mortensrud, Oppsal, 
Tiurleiken, Vahl

Furuset, Huseby, 
Lambertseter, 
Majorstuen, 
Nøklevann, 
Sinsen

Fernanda Nissen, 
Kampen,
Lambertseter, 
Lusetjern, 
Rommen, Sinsen

moro med måling – regning og Svømming
Hvordan kan vi regne ut hvor mye mel vi trenger i bolledeigen?
Hvor mange bøtter med vann får vi plass til i bassenget? Vi snakker,
skriver og tegner løsninger på morsomme oppgaver om lengde, 
høyde, vekt og volum. Du får 45 minutter svømmeopplæring hver dag.

Furuset, 
Grefsen, 
Lambertseter, 
Lusetjern, 
Marienlyst, Veitvet

Grefsen, 
Karlsrud,
Linderud,
Oppsal

Lindeberg, 
Linderud, 
Majorstuen, 
Oppsal

regndanSen – matematikk med hip hop og Streetdance 
Bli med på oppdagelsesferd der vi leter etter geometriske figurer! 
Vi lager katter og kaniner av trekanter og firkanter, og vi bygger tårn
med sugerør og piperensere. Hver dag danser vi, og du får blant 
annet prøve deg på hip hop og streetdance. 

Godlia, Korsvoll, 
Lysejordet, 
Munkerud, 
Rommen, Sinsen, 
Skøyen 

Berg, 
Vahl

Godlia, 
Marienlyst
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det var en gang – eventyr med muSikk, danS og drama
Hvordan danser en drage og hvordan synger en alv? Kan vi skrive 
en ny slutt på et eventyr eller lage vår egen musikk til historien?
Vi spiller, synger og danser det vi liker best i eventyrene sammen 
med lærere fra Oslo musikk- og kulturskole. Putt fantasien i 
sekken og bli med – i eventyrene kan hva som helst skje!

Fernanda Nissen,
Karlsrud, 
Linderud, 
Mortensrud,  
Vinderen

Huseby, 
Korsvoll,
Oppsal

Majorstuen, 
Munkerud

modige monStre og traSSige trylleStaver – med Svømming 
Bli med inn i en magisk verden der vi leser spennende historier, 
leker med bokstaver og lager våre egne trylleformler. Vi bruker 
fantasien når vi tegner, skriver og forteller om helter, hekser og 
monstre. Du får 45 minutter svømmeopplæring hver dag.

Berg, Furuset, 
Huseby, Kampen, 
Lambertseter, 
Lindeberg, 
Lusetjern, 
Nøklevann, Sinsen, 
Tåsen, Tiurleiken

Berg, 
Furuset, 
Lambertseter, 
Marienlyst, 
Mortensrud,
Vahl

Godlia,
Korsvoll, 
Lambertseter, 
Lysejordet, 
Marienlyst, 
Rommen
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SVØMMEOPPLÆRING
Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som 
ikke kan svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene 
har instruktør- og livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene 
i svømmehallen, bistår i garderoben og er til stede under svømmeopplæringen. Elevene får  
45 minutter i bassenget hver dag. 

FYSISK AKTIVITET
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Det legges til rette for en aktiv, variert og lystbetont time 
for alle elever. Fysisk aktivitet kan for eksempel være fotball og andre ballspill, friidrett, dans, 
bevegelsesleker eller tur i skogen, nærmiljøet eller byen. 

KURSENE VARER FRA 09.00–16.005.–7. TRINNKURSENE VARER FRA 09.00–16.005.–7. TRINNKURSENE VARER FRA 09.00–16.003.–4. TRINNKURSENE VARER FRA 09.00–16.001.–2. TRINN




