
Olabilbyggerne 

Friidrett og sportsgruppe 

I år skal vi ha en egen 

Olabilbyggerklubb!   

I denne aktiviteten får 

elevene muligheten til 

å bygge sin egen Ola-

bil. På sommershowet 

vårt i juni skal elevene 

konkurrere med bile-

ne de har bygget.   

 

 

 

Etter påsken kommer 
noe av fokuset vårt til 
å være på å ha uteak-
tiviteter. Vi starter 
derfor opp to ulike 
”utegrupper”: friidrett 
og sportsgruppa.  
 
Her er formålet at 
elevene skal få prøve 
seg på et mangfold av 
idrettsgrener.  
 
Vi planlegger mange 
spennende turer! 

 
Friidrett: Mandager  
15.00-16.00 
 
Sportsgruppa: Fredager  
15.00-16.00 
 
Instruktør: Kenneth 
Sted: Dælenenga 

 
Tid: Onsdager 15.00-16.00 
Sted: Lekeplassen 
Instruktør: Freddy 

Sirkuskurs 

Forskerne 

Sirkusgruppa kommer 
til å spille en sentral 
rolle i sommer-
showet! 
 
Etter påske fortsetter 
vi med kurs i akroba-
tikk, sjonglering og 
poi. Darina Cizkova fra 
Teater Okolo kommer 
for å holde kurset.  
 
Teater Okolo er en 
teaterenhet som ar-
beider på tvers av 
ulike kunstsjangre 
som teater, pantomi-
me, dans og akroba-
tikk.  

 
Tid: Tirsdag 15.00-16.00 
Sted: Lekeplassen 
Instruktør: Jon Magnus 

 
Tid: Torsdager 15.30-16.30 
Sted: Festsalen 
Instruktør: Darina Cizkova  
fra Teater Okolo 

Forskerne har som 

mål å teste ut hypo-

teser for å finne svar 

på vitenskapelige 

spørsmål.  

I denne aktiviteten 

skal elevene få prø-

ve seg på forskjelli-

ge eksperimenter. 

 

AKS Grünerløkka 

Kråkereiret  

Aktivitetstilbud 

Vår 2016 
        04.04.16 — 03.06.16 

Året på AKS er delt i fire perioder: Oppstart, Høst, Vinter 

og Vår. I dette heftet finner du oversikt over aktivitetene i 

tredje periode, Vår, som går fra 04.04 — 03.06.16 

 

NB! Alle aktiviteter krever påmelding.  Man kan melde 

seg på ved å levere brosjyren på kryssestasjon eller ved 

å si ifra til baseleder.  

 

Leveringsfrist for denne perioden er  15 04.16 .   

 

Mer informasjon om våre aktiviteter finner du på   

https://grunerlokka.osloskolen.no/ 



Svømming 

Kunst 

Koding 

Pokemonklubb 

Hver tirsdag tar vi 
med elevene til 
Tøyenbadet! 
 
Aktiviteten begynner 
14.00 og vi er tilbake 
på Kråkereiret innen 
stengetid.  
 
Elevene kan hentes på 
Tøyenbadet eller gå 
hjem selv fra svøm-
mehallen, men vi må 
få beskjed om dette.  
 
 

Koding er en aktivitet 

hvor elevene leker og 

lærer med program-

mering. Her vil eleve-

ne få mulighetene til å 

programmere spill og 

lage egne grafiske 

designer.  

Formålet er å fremme 

interesse og forståelse 

for informasjonstek-

nologi og bruken av 

digitale verktøy.   

 
Tid: Fredager 15.00-16.00 
Sted: Lekeplassen 
Instruktør: Jørgen 

Kråkereiret setter stor 
pris på at Thomas 
ønsker å fortsette 
med å arrangere Po-
kemonklubb på AKS.  
 
Pokemonklubben er 
for alle som er inter-
essert i Pokemon og 
ønsker å lære å spille 
med pokemonkort.  
 
Du trenger ikke å ha 
med egne kort! 

 
Tid: Tirsdager 15.00-16.00 
Sted: 2.etasje kråkereiret 
Instruktør: Thomas Strømdahl 

 
Tid: Tirsdager 14.00-17.00 
Sted: Tøyenbadet 
Instruktør: Mari og Jørgen  

Med Jackson Pollock 

som forbilde har den-

ne aktiviteten som 

mål at elevene skal få 

leke med maling på 

lerret.   

Det skal de gjøre ved 

å blant annet kaste 

vannballonger og ma-

le med føttene! 

Breakdance 

Oslo Musikk– og Kul-
turskole (OMK) er en 
av de største Kulturs-
kolene i Norge. OMK  
skal være kommunens 
ressurssenter for un-
dervisning og kultur-
opplæring rettet mot 
barn og unge.  
 
Etter påske kommer 
det instruktører fra 
OMK for å arrangere 
kurs i Breakdance.   
 
 

Sjakk  

Aktivitetsskolen har 

et tett samarbeid 

med sjakklubben 

Stjernen. Etter 

påske skal Sheila 

Barth Sahl fortsette 

å holde sjakkurs. 

Hun er norgesmes-

ter i sjakk og har 

god internasjonal 

erfaring. 

Vi gleder oss! 

 
Tid: Onsdager 15.15-16.15 
Sted: Kråkereiret 
Instruktør: Sheila Barth Sahl  

 
Tid: Fredager 15.00-16.00 
Sted: Kråkereiret 
Instruktør: Madelen 

 
Tid: Onsdager 15.00-16.00 
Sted: Festsalen 
Instruktør: Instruktører fra 
Oslo Musikk– og Kulturskole  



Studio  

Dans 

Teater 

Løkkartistene 

Dette er aktiviteten 
for alle med interesse 
for musikk og produk-
sjon. På denne aktivi-
teten skal elevene 
lage egne låter, spille 
dem inn og lære å 
mixe dem. Elevene 
lærer å skrive tekster, 
blir kjent med ulike 
instrumenter og mu-
sikkstiler, og lærer å 
beherske diverse pro-
grammer for innspil-
ling av musikk.  

I teatergruppa skal 

elevene produsere 

et skuespill som 

fremføres ved Som-

mershowet i juni.  

I år kommer det pe-

dagoger fra det 

andre teateret som 

skal veilede eleve-

ne.  

Aktiviteten er forelø-

pig satt til mandager 

fra 14-15, men det 

kan bli endring i ti-

dene. 

 
Tid: Torsdager 15.00-16.00 
Sted: Festsalen 
Instruktør: Mari 

Løkkartistene  er Krå-
kereirets egen artist-
gruppe! Hver torsdag 
lånes Lille Scene ut til 
artistene. Artistene 
skal øve inn sanger og 
danser under veiled-
ning av ansatte på 
Kråkereiret.  
 
Og en gang i måneden 
skal de fremføre det 
de har øvd inn for de 
andre elevene!  

 
Tid: Torsdager 15.00-16.00 
Sted: Lille Scene 
 

Tid: Tirsdag 15.00-16.00  
Sted: Lille Scene 
Instruktør: George 

Dansepedagoger fra 

Oslo Musikk– og Kul-

turskole (OMK) skal 

veilede elevene til å 

lage egne koreogra-

fier. Disse kommer til 

å fremføres på som-

mershowet vårt! 

 

Journalistene 

Journalistene skal 
rapportere, undersø-
ke og formidle begi-
venheter på og uten-
for skolen.  
 
Elevene skal blant 
annet drive en egen 
avis, produsere radio-
sendinger og lage 
filmsendinger.  
 
 
 

Kokkeklubb 

I kokkeklubben lærer 
elevene om å lage 
mat. De skal kunne 
behandle ulike ingre-
dienser og bruke mål-
enheter.  

 
Tid: Torsdag 15.00-16.00 
Sted: 2.etasje kråkereiret 
Instruktør: Khali og Senait 

 
Tid: Mandager 14.00-15.00 
Sted: Festsalen 
Instruktør: Mari / Det 
andre teateret 

 
Tid: Mandager 15.00-16.00 
Sted: Kråkereiret 
Instruktør: Tom 



 

Leksehjelp 

Fysisk aktivitet 

Læringsaktiviteter 
Påmelding: 

Jeg ønsker at mitt barn_________________________________  

i klasse __________ skal delta på disse aktivitetene (sett ring rundt): 

Journalistene 
Friidrett 
Leksehjelp 
Teater 
Svømming 
Pokemonklubb 
Studio 
Forskerne 
Breakdance 
Olabilbyggerne 
Sjakk 
Løkkartistene 
Sirkus 
Dans 
Kokkeklubb 
Sportsgruppe 
Koding 
Kunst 

På Kråkereiret har vi 
ulike leker i gymsalen 
to ganger i uken.  Navn på foresatt: _______________________________ 

Underskrift: ____________________________________  
Tid: Onsdager og fredager  
15.00-16.00 
Sted: Gymsal 
Instruktør: Nelson 

Mandager fra kl 15-16 og onsda-
ger fra kl 14-15 organiserer vi lek-
sehjelp.  
 
Her vil det være muligheter for 
våre pedagoger å følge opp eleve-
ne faglig sett.  
 
Tid: Mandager  15.00-16.00 
og Onsdager 14.00-15.00 
Sted: Gymsal 
Instruktør: Madeleine og  
Matias 

 
I år er vi med i prosjektet Lesing og regning 
på AKS. Lærings-aktivitetene vil få høyere 
kvalitet og i enda større grad 
knyttes til temaer på skolen.  
 
Likevel, barnas frie og spontane 
lek vil bli bevart! Det er et løfte. 
 
Som en del av denne satsningen 
har vi  ansatt to matematikkveiledere og er 
i ferd med å få inn en egen pedagogisk 
ansvarlig. I vinterferien vil vi arrangere en 
liten ”vinterskole”. Mer info om kommer 
snart! 

Matservering 

 
Lurer du på hva vi serverer de ulike dagene? 
Gå inn på Grünerløkka skoles hjemmeside 
eller se i det i den vedlagte brosjyren.  
 

 


