
Inndeling i grupper 
Når mange elever får plass 
på samme kurs, deles de inn i 
flere grupper. 

Du får informasjon om hvilke 
elever som skal gå i samme 
gruppe på kursstedet første 
kursdag. Det vil være elever 
fra forskjellige skoler og 
alderstrinn i gruppene.

Særskilt 
tilrettelegging
Har barnet ditt behov for 
særskilt tilrettelegging for 
å delta på Sommerskolen? 
Du melder fra om behov for 
tilrettelegging, samtidig som 
du melder eleven på kurs.

Alle har lik mulighet til å få 
plass på Sommerskolen Oslo, 
uavhengig av om de trenger 
tilrettelegging eller ikke.

12. april får du vite 
om eleven har fått en 
kursplass

 ▸ Mandag 12. april får du 
vite om eleven har fått en 
kursplass.

 ▸ Hvis eleven ikke får en 
kursplass, blir eleven satt på 
venteliste.

 ▸  Er det flere søkere enn 
plasser på et kurs, trekker vi 
lodd om hvem som får plass.  

 ▸ Hvis eleven likevel ikke 
ønsker kursplassen, må du 
melde av eleven så fort som 
mulig, slik at andre kan få 
plass.

 ▸ Fra torsdag 15. april kan 
du melde eleven på ledige 
plasser og ventelister. Du 
kan velge én ledig kursplass 
eller én plass på venteliste 
per uke.

 ▸ Du kan rykke opp fra 
venteliste til kursplass helt 
frem til første kursdag. 

Hvilket trinn kan du 
melde eleven på? 
Du melder eleven på det 
trinnet han eller hun går på 
våren 2021. Går eleven i  
4. klasse denne våren, er  
det kursene for 3.–4. trinn  
som gjelder.

Hvis eleven ønsker seg ekstra 
utfordringer, kan du melde 
han eller hun på kurs over sitt 
klassetrinn. Du kan også melde 
eleven på kurs på et lavere 
klassetrinn.

Elever som begynner i 1. klasse 
til høsten kan ikke delta på 
Sommerskolen.

Hvordan melder du på eleven? 

 ▸Påmeldingen er åpen fra 17. til 23. mars 2021. 

 ▸Du melder eleven på her: sommerskolenoslo.no

 ▸Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, 
og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

 ▸ Ikke alle elevene vil få en 
kursplass i år, men vi gjør vårt 

beste for at så mange som 
mulig skal få et tilbud.

 ▸ For å unngå mye reising på 
tvers av byen, oppfordrer vi 
deg til å melde eleven på et 

kurs i nærheten av der  
dere bor.

Norsk for nyankomne elever
Kurset Norsk for nyankomne elever er i uke 25 
på Språksenteret i Oslo, og er for elever som 
trenger grunnleggende opplæring i norsk språk. 
Elevene kan velge å være med på aktiviteter som 
programmering, friluftsliv og svømming. De deles 
inn i grupper etter alder og hvor mye norsk de kan. 
Kurset er for elever på 3.–10. trinn som bor i Oslo og 
har ett års norsk skolegang eller mindre.

Intensivkurs i svømming
Vi tilbyr egne svømmekurs for elever på 4.–10. trinn som ikke har lært å svømme 
etter den obligatoriske svømmeopplæringen på skolen. Kursene varer i én uke, og 
elevene får 60 minutter svømmeopplæring hver dag. Mer informasjon om tilbudet 
og påmelding til kursene kommer på sommerskolenoslo.no i løpet av april. Elever i 
målgruppen får også informasjon av skolen.

Kurs for skolestartere 
I samarbeid med utvalgte skoler og AKS har vi kurs for barn som skal begynne i  
1. klasse til høsten. På kurset får barna vite mer om hvordan det er å være skoleelev, 
og de lærer ord og begreper gjennom lek, sang, spill og morsomme aktiviteter.

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 til svømmehallen, bistår i garderoben og er til stede under 
svømmeopplæringen. Du får vite hvor mye svømming det blir på 
kurset før kursstart.

Fysisk aktivitet
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Vi legger 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 i byen.
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Sommerskolen og korona
På grunn av korona kan årets sommerskoletilbud endres på kort 
varsel. Følg med på sommerskolenoslo.no og på vår Facebookside 
gjennom våren og sommeren.

Oppmøte
Mandag kl. 08.30–16.00 
Tirsdag til fredag kl. 09.00–16.00

Kontaktinformasjon 
sommerskolenoslo@ude.oslo.kommune.no  
23 05 10 06
sommerskolenoslo.no

 ▸ Målet for Sommerskolen Oslo er at 
alle elevene lærer noe nytt, får faglige 
utfordringer på sitt nivå og får gode 
opplevelser i et trygt og inkluderende 
læringsmiljø. 

 ▸ På kursene møtes elevene på tvers av 
skoler og alder.  Vi legger stor vekt på det 
sosiale miljøet i gruppene, og vi jobber for 
at elevene trives. 

 ▸ Elevene kan for eksempel velge mellom kurs med matematikk, 
svømming, fremmedspråk og friluftsliv. 

 ▸ I Sommerskolen legger vi opp til aktive og kreative aktiviteter som skal 
støtte opp om arbeidet skolen gjør resten av året.  

 ▸ Alle kursene har fysisk aktivitet hver eneste dag, og én ukentlig 
kulturaktivitet eller utflukt.

 ▸ Noen av kursene har svømmeopplæring som fysisk aktivitet.
 ▸ Elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring kan også 
delta på kurs hos oss. Informasjon om dette kurstilbudet finner du på 
sommerskolenoslo.no

Kjekt å vite
 ▸ Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for alle elever som bor i Oslo.
 ▸ Vi tilbyr 28 ulike kurs for 1.–7. trinn på skoler og kurssteder over hele 
byen.

 ▸ Kursene gjennomføres i de to første og den siste uken av elevenes 
sommerferie – uke 25, 26 og 32. 

 ▸ I år er det dessverre litt færre kursplasser enn vanlig på Sommerskolen. 
Det betyr at ikke alle elever, som ønsker det, får en kursplass, og flere 
enn tidligere år blir satt på venteliste.

  
til sommeruker med lærings-

glede, opplevelser og nye
 vennskap
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The movie maker
Gode filmer kan få deg til å le, gråte eller grøsse. Bli med i movie 
maker-teamet, der vi lager små filmsnutter på engelsk. Vi lager våre 
egne manus, og klipper og redigerer filmene våre på iPad. På fredag 
blir det filmvisning og popcorn.

Huseby,  
Karlsrud,
Lilleborg, 
Rødtvet, 
Trosterud, Årvoll

Berg,  
Holmen, 
Lilleborg, Lusetjern, 
Marienlyst, Mortensrud, 
Munkerud, Tøyen

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? Sammen med lærere fra Oslo 
musikk- og kulturskole dramatiserer vi historiene våre. På fredag 
viser vi frem noe av det vi har jobbet med.

Fagerborg

kodegjengen
Lær å kode! Bli med å programmere dataspill, kule bilder og 
fortellinger i Scratch. Vi eksperimenterer også med micro:bit, en 
bitteliten datamaskin som får plass i håndflaten din.

Berg, 
Haugen, Marienlyst, 
Mortensrud, Sinsen, 
Skøyen, Trasop

Fagerborg, 
Karlsrud, Mortensrud, 
Rommen, Slemdal, 
Vålerenga, Årvoll

Prøv fransk!
Bli bedre kjent med språket som snakkes av over 300 millioner 
mennesker! Kurset er for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil 
lære noen ord og uttrykk. Gjennom musikk, dans, matlaging og andre 
aktiviteter blir du kjent med fransk språk og kultur.

Bolteløkka

Prøv kinesisk!
Lurer du på hvordan du skriver navnet ditt med kinesiske tegn? Bli 
med på kurset hvor du lærer ord, uttrykk og tegn på det kinesiske 
språket mandarin. I løpet av uken lærer vi om kinesisk nyttår, vi leker 
kinesiske leker og spiller spill, og lager matretten dumplings.

Fagerborg

Bygg Byen – design hus i 3d
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når 
vi utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og 
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi 
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Bjørndal, 
Bolteløkka,  
Bøler, 
Fagerborg, Karlsrud, 
Lilleborg, Majorstuen,
Rommen, Vestli

Ekeberg, 
Karlsrud, 
Korsvoll, Linderud, 
Majorstuen, Manglerud, 
Sinsen, Skøyen, 
Trasop, Tøyen

energimysTerieT
Hva er egentlig energi? Hvor kommer den fra og hvor blir den av? 
Bli med å forske på energi og miljø! Sammen med Forskerfabrikken 
prøver vi å finne ut hva elektrisitet er, vi bygger solcellebiler og 
renser vann.

Berg Fagerborg

jakTen På klimaendringene med svømming
Vi drar på tur og tar bilder, lager film og podkast for å dokumentere 
miljøutfordringene rundt oss. Vet de voksne hvor mye plast det er i 
Oslofjorden? Vi er på saken! Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lusetjern, 
Munkerud, Mortensrud, 
Smestad, Teglverket, 
Tiurleiken, Tøyen

Fagerborg, 
Haugen,
Lilleborg, 
Linderud, Rommen 

knekk koden – redd kloden
Kan vi bruke teknologi for å redesigne klær? Vi bruker programmering 
når vi tegner nytt trykk til en gammel t-skjorte. Vi lærer også hvordan 
teknologi kan endre matproduksjonen i verden. Sammen med 
Vitenparken i Ås snuser, smaker og leker vi oss frem til gode 
oppfinnelser og lure løsninger for en grønn fremtid.

Grefsen, 
Holmen, 
Linderud, 
Munkerud, 
Teglverket

Grefsen, 
Holmen,
Manglerud,
Teglverket

Turgjengen 
Bli med turgjengen en uke i naturen! Hvordan fungerer et stormkjøkken 
og hvordan setter vi opp gapahuk? Vi utforsker turstier i Oslomarka, 
drar på tur i en bypark og besøker Oslo sjøskole. Vi er på tur hver dag.

Ekeberg, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Slemdal, Trasop, 
Trosterud, Vålerenga 

Bjørndal, 
Bøler, Ellingsrudåsen, 
Huseby, Korsvoll, 
Smestad, Vestli

naTuroPPlevelser i marka                       kun for 6. og 7. Trinn 
Bli med Markaskolen på kanopadling, sykling og andre spennende og 
lærerike turer i skogen. Opplev morsomme aktiviteter sammen med 
andre, og kom tilbake til byen med mer kunnskap om naturen rundt deg.

Sørkedalen skole.  
NB! Oppmøte på 
Marienlyst skole

deT fanTasTiske haveT                                            kun for 6. Trinn
70 prosent av jordens overflate er dekket av hav, og det er vårt 
største matfat. Sammen skal vi filetere, kokkelere, spise og stifte 
bekjentskap med havets mangfold. Hvordan kan vi ta vare på havet? 
Vi skal skrive brev til regjeringen med et krav om at havet må 
behandles på en klok måte.

Geitmyra matkultursenter for barn

kodeknekkeren
Bli en kodeknekker! Vil du lære hvordan vi kan bestemme over 
datamaskinen ved å programmere i Scratch? Vi bruker koder til å 
lage morsomme dataspill vi kan spille med hverandre. Koder finner 
du andre steder også. Vi prøver oss på gøyale grubliser og talltriks.

Bolteløkka, 
Bøler, Grefsen, 
Huseby, Sinsen, 
Trosterud, Vestli, 
Vålerenga, Årvoll   

Grefsen, 
Huseby,
Karlsrud,
Linderud,
Lilleborg, Trasop

den kule kroPPen vår
Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva skjer egentlig 
med maten vi spiser? Bli med på en spennende naturfagsuke der 
vi sammen utforsker den fantastiske kroppen. Vi lager modeller av 
lungene og følger matens ferd gjennom fordøyelsessystemet.  
På fredag lager vi vår egen iskrem.

Berg,  
Bjørndal,
Bolteløkka, 
Ekeberg,
Holmen, Mortensrud,
Rødtvet, Skøyen

Ekeberg, 
Holmen,    
Lambertseter, 
Manglerud, 
Marienlyst

forskeruka
Kjemi finnes overalt: på laboratoriet, i naturen, mellom mennesker og 
i ethvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og eksperimenter kan vi 
gjennomføre på kjøkkenbenken – og hvordan i all verden kan vi få en 
luftrakett til å gå høyere enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer 
vi vår egen forskerfest.

Grefsen,
Karlsrud, 
Majorstuen, 
Rommen, 
Teglverket, Trasop, 
Trosterud, Tøyen

Huseby,
Lusetjern,
Skøyen,
Teglverket,
Årvoll

sommer i skogen
På dette kurset lærer vi å ta vare på naturen. Vi er ute hver dag og 
lager vår egen camp. Vi leter etter spennende tegn og spor i skogen. 
Kan vi bli eksperter på noen insekter, blomster, sopp eller fugler? 
Klarer vi å bruke skogens redskaper til å lage en lekepark? Kanskje en 
hytte? Bli med og opplev sommer i skogen!

Bøler, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Manglerud, 
Rødtvet, 
Slemdal, Trasop

Bjørndal, 
Bøler, 
Grefsen, 
Munkerud, 
Slemdal, Smestad, 
Trasop, Vålerenga

Boka som Ble levende – 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. 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 frem 
fantasien og bli med!

Karlsrud,  
Marienlyst, 
Sinsen

Bøler, 
Marienlyst,
Sinsen

sommerskolens deTekTivByrå – med svømming
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er du en av 
Sommerskolens mesterdetektiver med nese for mystiske saker! 
Sammen med kjente snushaner som Purriot, Lasse, Maja og hunden i 
Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese, skrive og fortelle spennende historier. 
Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Berg, 
Haugen, Lilleborg, 
Linderud, Lusetjern, 
Majorstuen, Mortensrud, 
Rommen, Smestad, 
Teglverket, Tiurleiken 

Ellingsrudåsen, Haugen, 
Korsvoll, Linderud, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Rommen, 
Sinsen, Smestad, 
Teglverket, Tøyen, Vestli 

sommeravisa
Bli med å lage Sommerskolens helt egen avis! Vi intervjuer, tar bilder 
av folk og skriver spennende saker. Du får avisen med hjem på fredag.  
I løpet av uka får vi snakke med Aftenposten Junior.

Ekeberg, 
Holmen, 
Lusetjern, Marienlyst, 
Munkerud, Tøyen

Berg, 
Ellingsrudåsen, 
Holmen, 
Lambertseter, Lilleborg 

forTell med film og foTo 
Har du en historie du ønsker å fortelle, og liker du å filme og ta 
bilder? Gjennom tekst, redigering, film- og fototeknikk lærer du 
å fortelle gode historier. Vi setter sammen fotohistorier og lager 
animasjonsfilm med plastelinafigurer. I løpet av uken drar vi på 
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Haugen,
Korsvoll,
Lilleborg,
Manglerud, 
Munkerud,
Smestad

Berg,
Majorstuen,
Manglerud,
Rommen,
Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både  
for deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler

moro med måling og svømming
Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult? 
Med matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om lengde, 
høyde, vekt og volum. Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Haugen, 
Huseby, Korsvoll, 
Lambertseter, 
Mortensrud, Sinsen, 
Tiurleiken, Trasop, 
Trosterud

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Huseby, 
Korsvoll, Lambertseter, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rommen, Sinsen

hiPhoP-flokken Bygger og regner
Bli med på oppdagelsesferd for å finne geometriske figurer. Hvorfor 
velter ikke høye tårn? Vi lærer geometri når vi bygger hus av 
sukkerbiter og lager fantasimonstre. Vi skal også danse hver eneste 
dag, så gjør deg klar for å bli en del av hiphop-flokken!

Berg, Bolteløkka, Bøler, 
Ekeberg, Holmen, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Rommen, Rødtvet, 
Skøyen, Slemdal, 
Smestad, Teglverket, 
Vålerenga, Årvoll

Berg,
Bjørndal, 
Ekeberg, 
Grefsen,
Holmen, 
Lilleborg, 
Manglerud, 
Sinsen, Skøyen

forskere i farTa!
Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i 
vann og luft. Flyter eller synker appelsiner? Vi tester papirfly med 
forskjellige oppskrifter og lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få 
egget til å lande trygt på bakken?

Berg, 
Bjørndal, Bolteløkka, 
Grefsen, Haugen, 
Holmen, Lambertseter, 
Lilleborg, Majorstuen, 
Manglerud, Marienlyst, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rødtvet, Sinsen, 
Smestad, Tøyen

Berg,  
Bøler, Huseby, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Manglerud, 
Mortensrud, 
Marienlyst, 
Smestad, 
Skøyen, Slemdal,  
Teglverket, Årvoll

Bli venn med skogen
Vi er ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Vi leter etter 
blomster, insekter og fugler. Hva har en sopp og en mark til felles? 
Her skal vi ta vare på alt som flyr og kryper. Kan vi hjelpe insektene 
ved å bygge et lite hotell?

Ekeberg, 
Grefsen, Huseby, 
Karlsrud, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Skøyen, Slemdal, 
Teglverket, Tiurleiken, 
Trasop, Vestli

Bøler, 
Ekeberg, 
Grefsen, 
Holmen, Korsvoll, 
Linderud, Majorstuen, 
Smestad, Tøyen, 
Vestli, Vålerenga

sommerskolescenen – med svømming
Liker du å synge og danse? Vi jobber med rim, regler og små skuespill 
gjennom sang, dans og drama. Kanskje lærer du å synge barnesanger 
på tegnspråk også? Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lambertseter, 
Linderud, 
Lusetjern, Marienlyst 
Rommen, Trosterud, 
Tøyen, Vestli

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Lambertseter, 
Linderud, Lusetjern, 
Marienlyst, Teglverket, 
Trasop, Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både for 
deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler



The movie maker
Gode filmer kan få deg til å le, gråte eller grøsse. Bli med i movie 
maker-teamet, der vi lager små filmsnutter på engelsk. Vi lager våre 
egne manus, og klipper og redigerer filmene våre på iPad. På fredag 
blir det filmvisning og popcorn.

Huseby,  
Karlsrud,
Lilleborg, 
Rødtvet, 
Trosterud, Årvoll

Berg,  
Holmen, 
Lilleborg, Lusetjern, 
Marienlyst, Mortensrud, 
Munkerud, Tøyen

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? Sammen med lærere fra Oslo 
musikk- og kulturskole dramatiserer vi historiene våre. På fredag 
viser vi frem noe av det vi har jobbet med.

Fagerborg

kodegjengen
Lær å kode! Bli med å programmere dataspill, kule bilder og 
fortellinger i Scratch. Vi eksperimenterer også med micro:bit, en 
bitteliten datamaskin som får plass i håndflaten din.

Berg, 
Haugen, Marienlyst, 
Mortensrud, Sinsen, 
Skøyen, Trasop

Fagerborg, 
Karlsrud, Mortensrud, 
Rommen, Slemdal, 
Vålerenga, Årvoll

Prøv fransk!
Bli bedre kjent med språket som snakkes av over 300 millioner 
mennesker! Kurset er for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil 
lære noen ord og uttrykk. Gjennom musikk, dans, matlaging og andre 
aktiviteter blir du kjent med fransk språk og kultur.

Bolteløkka

Prøv kinesisk!
Lurer du på hvordan du skriver navnet ditt med kinesiske tegn? Bli 
med på kurset hvor du lærer ord, uttrykk og tegn på det kinesiske 
språket mandarin. I løpet av uken lærer vi om kinesisk nyttår, vi leker 
kinesiske leker og spiller spill, og lager matretten dumplings.

Fagerborg

Bygg Byen – design hus i 3d
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når 
vi utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og 
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi 
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Bjørndal, 
Bolteløkka,  
Bøler, 
Fagerborg, Karlsrud, 
Lilleborg, Majorstuen,
Rommen, Vestli

Ekeberg, 
Karlsrud, 
Korsvoll, Linderud, 
Majorstuen, Manglerud, 
Sinsen, Skøyen, 
Trasop, Tøyen

energimysTerieT
Hva er egentlig energi? Hvor kommer den fra og hvor blir den av? 
Bli med å forske på energi og miljø! Sammen med Forskerfabrikken 
prøver vi å finne ut hva elektrisitet er, vi bygger solcellebiler og 
renser vann.

Berg Fagerborg

jakTen På klimaendringene med svømming
Vi drar på tur og tar bilder, lager film og podkast for å dokumentere 
miljøutfordringene rundt oss. Vet de voksne hvor mye plast det er i 
Oslofjorden? Vi er på saken! Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lusetjern, 
Munkerud, Mortensrud, 
Smestad, Teglverket, 
Tiurleiken, Tøyen

Fagerborg, 
Haugen,
Lilleborg, 
Linderud, Rommen 

knekk koden – redd kloden
Kan vi bruke teknologi for å redesigne klær? Vi bruker programmering 
når vi tegner nytt trykk til en gammel t-skjorte. Vi lærer også hvordan 
teknologi kan endre matproduksjonen i verden. Sammen med 
Vitenparken i Ås snuser, smaker og leker vi oss frem til gode 
oppfinnelser og lure løsninger for en grønn fremtid.

Grefsen, 
Holmen, 
Linderud, 
Munkerud, 
Teglverket

Grefsen, 
Holmen,
Manglerud,
Teglverket

Turgjengen 
Bli med turgjengen en uke i naturen! Hvordan fungerer et stormkjøkken 
og hvordan setter vi opp gapahuk? Vi utforsker turstier i Oslomarka, 
drar på tur i en bypark og besøker Oslo sjøskole. Vi er på tur hver dag.

Ekeberg, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Slemdal, Trasop, 
Trosterud, Vålerenga 

Bjørndal, 
Bøler, Ellingsrudåsen, 
Huseby, Korsvoll, 
Smestad, Vestli

naTuroPPlevelser i marka                       kun for 6. og 7. Trinn 
Bli med Markaskolen på kanopadling, sykling og andre spennende og 
lærerike turer i skogen. Opplev morsomme aktiviteter sammen med 
andre, og kom tilbake til byen med mer kunnskap om naturen rundt deg.

Sørkedalen skole.  
NB! Oppmøte på 
Marienlyst skole

deT fanTasTiske haveT                                            kun for 6. Trinn
70 prosent av jordens overflate er dekket av hav, og det er vårt 
største matfat. Sammen skal vi filetere, kokkelere, spise og stifte 
bekjentskap med havets mangfold. Hvordan kan vi ta vare på havet? 
Vi skal skrive brev til regjeringen med et krav om at havet må 
behandles på en klok måte.

Geitmyra matkultursenter for barn

kodeknekkeren
Bli en kodeknekker! Vil du lære hvordan vi kan bestemme over 
datamaskinen ved å programmere i Scratch? Vi bruker koder til å 
lage morsomme dataspill vi kan spille med hverandre. Koder finner 
du andre steder også. Vi prøver oss på gøyale grubliser og talltriks.

Bolteløkka, 
Bøler, Grefsen, 
Huseby, Sinsen, 
Trosterud, Vestli, 
Vålerenga, Årvoll   

Grefsen, 
Huseby,
Karlsrud,
Linderud,
Lilleborg, Trasop

den kule kroPPen vår
Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva skjer egentlig 
med maten vi spiser? Bli med på en spennende naturfagsuke der 
vi sammen utforsker den fantastiske kroppen. Vi lager modeller av 
lungene og følger matens ferd gjennom fordøyelsessystemet.  
På fredag lager vi vår egen iskrem.

Berg,  
Bjørndal,
Bolteløkka, 
Ekeberg,
Holmen, Mortensrud,
Rødtvet, Skøyen

Ekeberg, 
Holmen,    
Lambertseter, 
Manglerud, 
Marienlyst

forskeruka
Kjemi finnes overalt: på laboratoriet, i naturen, mellom mennesker og 
i ethvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og eksperimenter kan vi 
gjennomføre på kjøkkenbenken – og hvordan i all verden kan vi få en 
luftrakett til å gå høyere enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer 
vi vår egen forskerfest.

Grefsen,
Karlsrud, 
Majorstuen, 
Rommen, 
Teglverket, Trasop, 
Trosterud, Tøyen

Huseby,
Lusetjern,
Skøyen,
Teglverket,
Årvoll

sommer i skogen
På dette kurset lærer vi å ta vare på naturen. Vi er ute hver dag og 
lager vår egen camp. Vi leter etter spennende tegn og spor i skogen. 
Kan vi bli eksperter på noen insekter, blomster, sopp eller fugler? 
Klarer vi å bruke skogens redskaper til å lage en lekepark? Kanskje en 
hytte? Bli med og opplev sommer i skogen!

Bøler, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Manglerud, 
Rødtvet, 
Slemdal, Trasop

Bjørndal, 
Bøler, 
Grefsen, 
Munkerud, 
Slemdal, Smestad, 
Trasop, Vålerenga

Boka som Ble levende – 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. 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 frem 
fantasien og bli med!

Karlsrud,  
Marienlyst, 
Sinsen

Bøler, 
Marienlyst,
Sinsen

sommerskolens deTekTivByrå – med svømming
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er du en av 
Sommerskolens mesterdetektiver med nese for mystiske saker! 
Sammen med kjente snushaner som Purriot, Lasse, Maja og hunden i 
Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese, skrive og fortelle spennende historier. 
Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Berg, 
Haugen, Lilleborg, 
Linderud, Lusetjern, 
Majorstuen, Mortensrud, 
Rommen, Smestad, 
Teglverket, Tiurleiken 

Ellingsrudåsen, Haugen, 
Korsvoll, Linderud, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Rommen, 
Sinsen, Smestad, 
Teglverket, Tøyen, Vestli 

sommeravisa
Bli med å lage Sommerskolens helt egen avis! Vi intervjuer, tar bilder 
av folk og skriver spennende saker. Du får avisen med hjem på fredag.  
I løpet av uka får vi snakke med Aftenposten Junior.

Ekeberg, 
Holmen, 
Lusetjern, Marienlyst, 
Munkerud, Tøyen

Berg, 
Ellingsrudåsen, 
Holmen, 
Lambertseter, Lilleborg 

forTell med film og foTo 
Har du en historie du ønsker å fortelle, og liker du å filme og ta 
bilder? Gjennom tekst, redigering, film- og fototeknikk lærer du 
å fortelle gode historier. Vi setter sammen fotohistorier og lager 
animasjonsfilm med plastelinafigurer. I løpet av uken drar vi på 
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Haugen,
Korsvoll,
Lilleborg,
Manglerud, 
Munkerud,
Smestad

Berg,
Majorstuen,
Manglerud,
Rommen,
Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både  
for deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler

moro med måling og svømming
Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult? 
Med matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om lengde, 
høyde, vekt og volum. Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Haugen, 
Huseby, Korsvoll, 
Lambertseter, 
Mortensrud, Sinsen, 
Tiurleiken, Trasop, 
Trosterud

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Huseby, 
Korsvoll, Lambertseter, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rommen, Sinsen

hiPhoP-flokken Bygger og regner
Bli med på oppdagelsesferd for å finne geometriske figurer. Hvorfor 
velter ikke høye tårn? Vi lærer geometri når vi bygger hus av 
sukkerbiter og lager fantasimonstre. Vi skal også danse hver eneste 
dag, så gjør deg klar for å bli en del av hiphop-flokken!

Berg, Bolteløkka, Bøler, 
Ekeberg, Holmen, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Rommen, Rødtvet, 
Skøyen, Slemdal, 
Smestad, Teglverket, 
Vålerenga, Årvoll

Berg,
Bjørndal, 
Ekeberg, 
Grefsen,
Holmen, 
Lilleborg, 
Manglerud, 
Sinsen, Skøyen

forskere i farTa!
Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i 
vann og luft. Flyter eller synker appelsiner? Vi tester papirfly med 
forskjellige oppskrifter og lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få 
egget til å lande trygt på bakken?

Berg, 
Bjørndal, Bolteløkka, 
Grefsen, Haugen, 
Holmen, Lambertseter, 
Lilleborg, Majorstuen, 
Manglerud, Marienlyst, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rødtvet, Sinsen, 
Smestad, Tøyen

Berg,  
Bøler, Huseby, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Manglerud, 
Mortensrud, 
Marienlyst, 
Smestad, 
Skøyen, Slemdal,  
Teglverket, Årvoll

Bli venn med skogen
Vi er ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Vi leter etter 
blomster, insekter og fugler. Hva har en sopp og en mark til felles? 
Her skal vi ta vare på alt som flyr og kryper. Kan vi hjelpe insektene 
ved å bygge et lite hotell?

Ekeberg, 
Grefsen, Huseby, 
Karlsrud, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Skøyen, Slemdal, 
Teglverket, Tiurleiken, 
Trasop, Vestli

Bøler, 
Ekeberg, 
Grefsen, 
Holmen, Korsvoll, 
Linderud, Majorstuen, 
Smestad, Tøyen, 
Vestli, Vålerenga

sommerskolescenen – med svømming
Liker du å synge og danse? Vi jobber med rim, regler og små skuespill 
gjennom sang, dans og drama. Kanskje lærer du å synge barnesanger 
på tegnspråk også? Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lambertseter, 
Linderud, 
Lusetjern, Marienlyst 
Rommen, Trosterud, 
Tøyen, Vestli

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Lambertseter, 
Linderud, Lusetjern, 
Marienlyst, Teglverket, 
Trasop, Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både for 
deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler



The movie maker
Gode filmer kan få deg til å le, gråte eller grøsse. Bli med i movie 
maker-teamet, der vi lager små filmsnutter på engelsk. Vi lager våre 
egne manus, og klipper og redigerer filmene våre på iPad. På fredag 
blir det filmvisning og popcorn.

Huseby,  
Karlsrud,
Lilleborg, 
Rødtvet, 
Trosterud, Årvoll

Berg,  
Holmen, 
Lilleborg, Lusetjern, 
Marienlyst, Mortensrud, 
Munkerud, Tøyen

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? Sammen med lærere fra Oslo 
musikk- og kulturskole dramatiserer vi historiene våre. På fredag 
viser vi frem noe av det vi har jobbet med.

Fagerborg

kodegjengen
Lær å kode! Bli med å programmere dataspill, kule bilder og 
fortellinger i Scratch. Vi eksperimenterer også med micro:bit, en 
bitteliten datamaskin som får plass i håndflaten din.

Berg, 
Haugen, Marienlyst, 
Mortensrud, Sinsen, 
Skøyen, Trasop

Fagerborg, 
Karlsrud, Mortensrud, 
Rommen, Slemdal, 
Vålerenga, Årvoll

Prøv fransk!
Bli bedre kjent med språket som snakkes av over 300 millioner 
mennesker! Kurset er for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil 
lære noen ord og uttrykk. Gjennom musikk, dans, matlaging og andre 
aktiviteter blir du kjent med fransk språk og kultur.

Bolteløkka

Prøv kinesisk!
Lurer du på hvordan du skriver navnet ditt med kinesiske tegn? Bli 
med på kurset hvor du lærer ord, uttrykk og tegn på det kinesiske 
språket mandarin. I løpet av uken lærer vi om kinesisk nyttår, vi leker 
kinesiske leker og spiller spill, og lager matretten dumplings.

Fagerborg

Bygg Byen – design hus i 3d
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når 
vi utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og 
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi 
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Bjørndal, 
Bolteløkka,  
Bøler, 
Fagerborg, Karlsrud, 
Lilleborg, Majorstuen,
Rommen, Vestli

Ekeberg, 
Karlsrud, 
Korsvoll, Linderud, 
Majorstuen, Manglerud, 
Sinsen, Skøyen, 
Trasop, Tøyen

energimysTerieT
Hva er egentlig energi? Hvor kommer den fra og hvor blir den av? 
Bli med å forske på energi og miljø! Sammen med Forskerfabrikken 
prøver vi å finne ut hva elektrisitet er, vi bygger solcellebiler og 
renser vann.

Berg Fagerborg

jakTen På klimaendringene med svømming
Vi drar på tur og tar bilder, lager film og podkast for å dokumentere 
miljøutfordringene rundt oss. Vet de voksne hvor mye plast det er i 
Oslofjorden? Vi er på saken! Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lusetjern, 
Munkerud, Mortensrud, 
Smestad, Teglverket, 
Tiurleiken, Tøyen

Fagerborg, 
Haugen,
Lilleborg, 
Linderud, Rommen 

knekk koden – redd kloden
Kan vi bruke teknologi for å redesigne klær? Vi bruker programmering 
når vi tegner nytt trykk til en gammel t-skjorte. Vi lærer også hvordan 
teknologi kan endre matproduksjonen i verden. Sammen med 
Vitenparken i Ås snuser, smaker og leker vi oss frem til gode 
oppfinnelser og lure løsninger for en grønn fremtid.

Grefsen, 
Holmen, 
Linderud, 
Munkerud, 
Teglverket

Grefsen, 
Holmen,
Manglerud,
Teglverket

Turgjengen 
Bli med turgjengen en uke i naturen! Hvordan fungerer et stormkjøkken 
og hvordan setter vi opp gapahuk? Vi utforsker turstier i Oslomarka, 
drar på tur i en bypark og besøker Oslo sjøskole. Vi er på tur hver dag.

Ekeberg, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Slemdal, Trasop, 
Trosterud, Vålerenga 

Bjørndal, 
Bøler, Ellingsrudåsen, 
Huseby, Korsvoll, 
Smestad, Vestli

naTuroPPlevelser i marka                       kun for 6. og 7. Trinn 
Bli med Markaskolen på kanopadling, sykling og andre spennende og 
lærerike turer i skogen. Opplev morsomme aktiviteter sammen med 
andre, og kom tilbake til byen med mer kunnskap om naturen rundt deg.

Sørkedalen skole.  
NB! Oppmøte på 
Marienlyst skole

deT fanTasTiske haveT                                            kun for 6. Trinn
70 prosent av jordens overflate er dekket av hav, og det er vårt 
største matfat. Sammen skal vi filetere, kokkelere, spise og stifte 
bekjentskap med havets mangfold. Hvordan kan vi ta vare på havet? 
Vi skal skrive brev til regjeringen med et krav om at havet må 
behandles på en klok måte.

Geitmyra matkultursenter for barn

kodeknekkeren
Bli en kodeknekker! Vil du lære hvordan vi kan bestemme over 
datamaskinen ved å programmere i Scratch? Vi bruker koder til å 
lage morsomme dataspill vi kan spille med hverandre. Koder finner 
du andre steder også. Vi prøver oss på gøyale grubliser og talltriks.

Bolteløkka, 
Bøler, Grefsen, 
Huseby, Sinsen, 
Trosterud, Vestli, 
Vålerenga, Årvoll   

Grefsen, 
Huseby,
Karlsrud,
Linderud,
Lilleborg, Trasop

den kule kroPPen vår
Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva skjer egentlig 
med maten vi spiser? Bli med på en spennende naturfagsuke der 
vi sammen utforsker den fantastiske kroppen. Vi lager modeller av 
lungene og følger matens ferd gjennom fordøyelsessystemet.  
På fredag lager vi vår egen iskrem.

Berg,  
Bjørndal,
Bolteløkka, 
Ekeberg,
Holmen, Mortensrud,
Rødtvet, Skøyen

Ekeberg, 
Holmen,    
Lambertseter, 
Manglerud, 
Marienlyst

forskeruka
Kjemi finnes overalt: på laboratoriet, i naturen, mellom mennesker og 
i ethvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og eksperimenter kan vi 
gjennomføre på kjøkkenbenken – og hvordan i all verden kan vi få en 
luftrakett til å gå høyere enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer 
vi vår egen forskerfest.

Grefsen,
Karlsrud, 
Majorstuen, 
Rommen, 
Teglverket, Trasop, 
Trosterud, Tøyen

Huseby,
Lusetjern,
Skøyen,
Teglverket,
Årvoll

sommer i skogen
På dette kurset lærer vi å ta vare på naturen. Vi er ute hver dag og 
lager vår egen camp. Vi leter etter spennende tegn og spor i skogen. 
Kan vi bli eksperter på noen insekter, blomster, sopp eller fugler? 
Klarer vi å bruke skogens redskaper til å lage en lekepark? Kanskje en 
hytte? Bli med og opplev sommer i skogen!

Bøler, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Manglerud, 
Rødtvet, 
Slemdal, Trasop

Bjørndal, 
Bøler, 
Grefsen, 
Munkerud, 
Slemdal, Smestad, 
Trasop, Vålerenga

Boka som Ble levende – 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. 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 frem 
fantasien og bli med!

Karlsrud,  
Marienlyst, 
Sinsen

Bøler, 
Marienlyst,
Sinsen

sommerskolens deTekTivByrå – med svømming
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er du en av 
Sommerskolens mesterdetektiver med nese for mystiske saker! 
Sammen med kjente snushaner som Purriot, Lasse, Maja og hunden i 
Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese, skrive og fortelle spennende historier. 
Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Berg, 
Haugen, Lilleborg, 
Linderud, Lusetjern, 
Majorstuen, Mortensrud, 
Rommen, Smestad, 
Teglverket, Tiurleiken 

Ellingsrudåsen, Haugen, 
Korsvoll, Linderud, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Rommen, 
Sinsen, Smestad, 
Teglverket, Tøyen, Vestli 

sommeravisa
Bli med å lage Sommerskolens helt egen avis! Vi intervjuer, tar bilder 
av folk og skriver spennende saker. Du får avisen med hjem på fredag.  
I løpet av uka får vi snakke med Aftenposten Junior.

Ekeberg, 
Holmen, 
Lusetjern, Marienlyst, 
Munkerud, Tøyen

Berg, 
Ellingsrudåsen, 
Holmen, 
Lambertseter, Lilleborg 

forTell med film og foTo 
Har du en historie du ønsker å fortelle, og liker du å filme og ta 
bilder? Gjennom tekst, redigering, film- og fototeknikk lærer du 
å fortelle gode historier. Vi setter sammen fotohistorier og lager 
animasjonsfilm med plastelinafigurer. I løpet av uken drar vi på 
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Haugen,
Korsvoll,
Lilleborg,
Manglerud, 
Munkerud,
Smestad

Berg,
Majorstuen,
Manglerud,
Rommen,
Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både  
for deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler

moro med måling og svømming
Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult? 
Med matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om lengde, 
høyde, vekt og volum. Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Haugen, 
Huseby, Korsvoll, 
Lambertseter, 
Mortensrud, Sinsen, 
Tiurleiken, Trasop, 
Trosterud

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Huseby, 
Korsvoll, Lambertseter, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rommen, Sinsen

hiPhoP-flokken Bygger og regner
Bli med på oppdagelsesferd for å finne geometriske figurer. Hvorfor 
velter ikke høye tårn? Vi lærer geometri når vi bygger hus av 
sukkerbiter og lager fantasimonstre. Vi skal også danse hver eneste 
dag, så gjør deg klar for å bli en del av hiphop-flokken!

Berg, Bolteløkka, Bøler, 
Ekeberg, Holmen, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Rommen, Rødtvet, 
Skøyen, Slemdal, 
Smestad, Teglverket, 
Vålerenga, Årvoll

Berg,
Bjørndal, 
Ekeberg, 
Grefsen,
Holmen, 
Lilleborg, 
Manglerud, 
Sinsen, Skøyen

forskere i farTa!
Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i 
vann og luft. Flyter eller synker appelsiner? Vi tester papirfly med 
forskjellige oppskrifter og lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få 
egget til å lande trygt på bakken?

Berg, 
Bjørndal, Bolteløkka, 
Grefsen, Haugen, 
Holmen, Lambertseter, 
Lilleborg, Majorstuen, 
Manglerud, Marienlyst, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rødtvet, Sinsen, 
Smestad, Tøyen

Berg,  
Bøler, Huseby, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Manglerud, 
Mortensrud, 
Marienlyst, 
Smestad, 
Skøyen, Slemdal,  
Teglverket, Årvoll

Bli venn med skogen
Vi er ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Vi leter etter 
blomster, insekter og fugler. Hva har en sopp og en mark til felles? 
Her skal vi ta vare på alt som flyr og kryper. Kan vi hjelpe insektene 
ved å bygge et lite hotell?

Ekeberg, 
Grefsen, Huseby, 
Karlsrud, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Skøyen, Slemdal, 
Teglverket, Tiurleiken, 
Trasop, Vestli

Bøler, 
Ekeberg, 
Grefsen, 
Holmen, Korsvoll, 
Linderud, Majorstuen, 
Smestad, Tøyen, 
Vestli, Vålerenga

sommerskolescenen – med svømming
Liker du å synge og danse? Vi jobber med rim, regler og små skuespill 
gjennom sang, dans og drama. Kanskje lærer du å synge barnesanger 
på tegnspråk også? Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lambertseter, 
Linderud, 
Lusetjern, Marienlyst 
Rommen, Trosterud, 
Tøyen, Vestli

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Lambertseter, 
Linderud, Lusetjern, 
Marienlyst, Teglverket, 
Trasop, Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både for 
deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler



The movie maker
Gode filmer kan få deg til å le, gråte eller grøsse. Bli med i movie 
maker-teamet, der vi lager små filmsnutter på engelsk. Vi lager våre 
egne manus, og klipper og redigerer filmene våre på iPad. På fredag 
blir det filmvisning og popcorn.

Huseby,  
Karlsrud,
Lilleborg, 
Rødtvet, 
Trosterud, Årvoll

Berg,  
Holmen, 
Lilleborg, Lusetjern, 
Marienlyst, Mortensrud, 
Munkerud, Tøyen

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? Sammen med lærere fra Oslo 
musikk- og kulturskole dramatiserer vi historiene våre. På fredag 
viser vi frem noe av det vi har jobbet med.

Fagerborg

kodegjengen
Lær å kode! Bli med å programmere dataspill, kule bilder og 
fortellinger i Scratch. Vi eksperimenterer også med micro:bit, en 
bitteliten datamaskin som får plass i håndflaten din.

Berg, 
Haugen, Marienlyst, 
Mortensrud, Sinsen, 
Skøyen, Trasop

Fagerborg, 
Karlsrud, Mortensrud, 
Rommen, Slemdal, 
Vålerenga, Årvoll

Prøv fransk!
Bli bedre kjent med språket som snakkes av over 300 millioner 
mennesker! Kurset er for deg som ikke kan fransk, men som gjerne vil 
lære noen ord og uttrykk. Gjennom musikk, dans, matlaging og andre 
aktiviteter blir du kjent med fransk språk og kultur.

Bolteløkka

Prøv kinesisk!
Lurer du på hvordan du skriver navnet ditt med kinesiske tegn? Bli 
med på kurset hvor du lærer ord, uttrykk og tegn på det kinesiske 
språket mandarin. I løpet av uken lærer vi om kinesisk nyttår, vi leker 
kinesiske leker og spiller spill, og lager matretten dumplings.

Fagerborg

Bygg Byen – design hus i 3d
Har du lyst til å være med på byggsafari i byen? Bli med når 
vi utforsker byens geometriske former og figurer, mønstre og 
konstruksjoner. Du blir kjent med hvordan arkitekter jobber når vi 
bruker dataprogrammer til å regne og tegne våre egne hus i 3D.

Bjørndal, 
Bolteløkka,  
Bøler, 
Fagerborg, Karlsrud, 
Lilleborg, Majorstuen,
Rommen, Vestli

Ekeberg, 
Karlsrud, 
Korsvoll, Linderud, 
Majorstuen, Manglerud, 
Sinsen, Skøyen, 
Trasop, Tøyen

energimysTerieT
Hva er egentlig energi? Hvor kommer den fra og hvor blir den av? 
Bli med å forske på energi og miljø! Sammen med Forskerfabrikken 
prøver vi å finne ut hva elektrisitet er, vi bygger solcellebiler og 
renser vann.

Berg Fagerborg

jakTen På klimaendringene med svømming
Vi drar på tur og tar bilder, lager film og podkast for å dokumentere 
miljøutfordringene rundt oss. Vet de voksne hvor mye plast det er i 
Oslofjorden? Vi er på saken! Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lusetjern, 
Munkerud, Mortensrud, 
Smestad, Teglverket, 
Tiurleiken, Tøyen

Fagerborg, 
Haugen,
Lilleborg, 
Linderud, Rommen 

knekk koden – redd kloden
Kan vi bruke teknologi for å redesigne klær? Vi bruker programmering 
når vi tegner nytt trykk til en gammel t-skjorte. Vi lærer også hvordan 
teknologi kan endre matproduksjonen i verden. Sammen med 
Vitenparken i Ås snuser, smaker og leker vi oss frem til gode 
oppfinnelser og lure løsninger for en grønn fremtid.

Grefsen, 
Holmen, 
Linderud, 
Munkerud, 
Teglverket

Grefsen, 
Holmen,
Manglerud,
Teglverket

Turgjengen 
Bli med turgjengen en uke i naturen! Hvordan fungerer et stormkjøkken 
og hvordan setter vi opp gapahuk? Vi utforsker turstier i Oslomarka, 
drar på tur i en bypark og besøker Oslo sjøskole. Vi er på tur hver dag.

Ekeberg, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Slemdal, Trasop, 
Trosterud, Vålerenga 

Bjørndal, 
Bøler, Ellingsrudåsen, 
Huseby, Korsvoll, 
Smestad, Vestli

naTuroPPlevelser i marka                       kun for 6. og 7. Trinn 
Bli med Markaskolen på kanopadling, sykling og andre spennende og 
lærerike turer i skogen. Opplev morsomme aktiviteter sammen med 
andre, og kom tilbake til byen med mer kunnskap om naturen rundt deg.

Sørkedalen skole.  
NB! Oppmøte på 
Marienlyst skole

deT fanTasTiske haveT                                            kun for 6. Trinn
70 prosent av jordens overflate er dekket av hav, og det er vårt 
største matfat. Sammen skal vi filetere, kokkelere, spise og stifte 
bekjentskap med havets mangfold. Hvordan kan vi ta vare på havet? 
Vi skal skrive brev til regjeringen med et krav om at havet må 
behandles på en klok måte.

Geitmyra matkultursenter for barn

kodeknekkeren
Bli en kodeknekker! Vil du lære hvordan vi kan bestemme over 
datamaskinen ved å programmere i Scratch? Vi bruker koder til å 
lage morsomme dataspill vi kan spille med hverandre. Koder finner 
du andre steder også. Vi prøver oss på gøyale grubliser og talltriks.

Bolteløkka, 
Bøler, Grefsen, 
Huseby, Sinsen, 
Trosterud, Vestli, 
Vålerenga, Årvoll   

Grefsen, 
Huseby,
Karlsrud,
Linderud,
Lilleborg, Trasop

den kule kroPPen vår
Hvordan samarbeider hjertet og lungene, og hva skjer egentlig 
med maten vi spiser? Bli med på en spennende naturfagsuke der 
vi sammen utforsker den fantastiske kroppen. Vi lager modeller av 
lungene og følger matens ferd gjennom fordøyelsessystemet.  
På fredag lager vi vår egen iskrem.

Berg,  
Bjørndal,
Bolteløkka, 
Ekeberg,
Holmen, Mortensrud,
Rødtvet, Skøyen

Ekeberg, 
Holmen,    
Lambertseter, 
Manglerud, 
Marienlyst

forskeruka
Kjemi finnes overalt: på laboratoriet, i naturen, mellom mennesker og 
i ethvert kjøkkenskap. Hva slags forskning og eksperimenter kan vi 
gjennomføre på kjøkkenbenken – og hvordan i all verden kan vi få en 
luftrakett til å gå høyere enn et ni-etasjes hus? På fredag arrangerer 
vi vår egen forskerfest.

Grefsen,
Karlsrud, 
Majorstuen, 
Rommen, 
Teglverket, Trasop, 
Trosterud, Tøyen

Huseby,
Lusetjern,
Skøyen,
Teglverket,
Årvoll

sommer i skogen
På dette kurset lærer vi å ta vare på naturen. Vi er ute hver dag og 
lager vår egen camp. Vi leter etter spennende tegn og spor i skogen. 
Kan vi bli eksperter på noen insekter, blomster, sopp eller fugler? 
Klarer vi å bruke skogens redskaper til å lage en lekepark? Kanskje en 
hytte? Bli med og opplev sommer i skogen!

Bøler, 
Korsvoll, 
Linderud, 
Manglerud, 
Rødtvet, 
Slemdal, Trasop

Bjørndal, 
Bøler, 
Grefsen, 
Munkerud, 
Slemdal, Smestad, 
Trasop, Vålerenga

Boka som Ble levende – 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. 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 frem 
fantasien og bli med!

Karlsrud,  
Marienlyst, 
Sinsen

Bøler, 
Marienlyst,
Sinsen

sommerskolens deTekTivByrå – med svømming
Ønsker du en gåtefull uke med krim og spenning? Da er du en av 
Sommerskolens mesterdetektiver med nese for mystiske saker! 
Sammen med kjente snushaner som Purriot, Lasse, Maja og hunden i 
Detektivbyrå nr. 2 skal vi lese, skrive og fortelle spennende historier. 
Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Berg, 
Haugen, Lilleborg, 
Linderud, Lusetjern, 
Majorstuen, Mortensrud, 
Rommen, Smestad, 
Teglverket, Tiurleiken 

Ellingsrudåsen, Haugen, 
Korsvoll, Linderud, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Rommen, 
Sinsen, Smestad, 
Teglverket, Tøyen, Vestli 

sommeravisa
Bli med å lage Sommerskolens helt egen avis! Vi intervjuer, tar bilder 
av folk og skriver spennende saker. Du får avisen med hjem på fredag.  
I løpet av uka får vi snakke med Aftenposten Junior.

Ekeberg, 
Holmen, 
Lusetjern, Marienlyst, 
Munkerud, Tøyen

Berg, 
Ellingsrudåsen, 
Holmen, 
Lambertseter, Lilleborg 

forTell med film og foTo 
Har du en historie du ønsker å fortelle, og liker du å filme og ta 
bilder? Gjennom tekst, redigering, film- og fototeknikk lærer du 
å fortelle gode historier. Vi setter sammen fotohistorier og lager 
animasjonsfilm med plastelinafigurer. I løpet av uken drar vi på 
omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.

Haugen,
Korsvoll,
Lilleborg,
Manglerud, 
Munkerud,
Smestad

Berg,
Majorstuen,
Manglerud,
Rommen,
Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både  
for deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler

moro med måling og svømming
Hvor langt klarer vi å skyte popcorn med en hjemmelaget katapult? 
Med matematiske forsøk og praktiske oppgaver lærer vi om lengde, 
høyde, vekt og volum. Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Haugen, 
Huseby, Korsvoll, 
Lambertseter, 
Mortensrud, Sinsen, 
Tiurleiken, Trasop, 
Trosterud

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Huseby, 
Korsvoll, Lambertseter, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rommen, Sinsen

hiPhoP-flokken Bygger og regner
Bli med på oppdagelsesferd for å finne geometriske figurer. Hvorfor 
velter ikke høye tårn? Vi lærer geometri når vi bygger hus av 
sukkerbiter og lager fantasimonstre. Vi skal også danse hver eneste 
dag, så gjør deg klar for å bli en del av hiphop-flokken!

Berg, Bolteløkka, Bøler, 
Ekeberg, Holmen, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Lusetjern, Majorstuen, 
Rommen, Rødtvet, 
Skøyen, Slemdal, 
Smestad, Teglverket, 
Vålerenga, Årvoll

Berg,
Bjørndal, 
Ekeberg, 
Grefsen,
Holmen, 
Lilleborg, 
Manglerud, 
Sinsen, Skøyen

forskere i farTa!
Vi er forskere i farta, og vi undersøker hvordan ting beveger seg i 
vann og luft. Flyter eller synker appelsiner? Vi tester papirfly med 
forskjellige oppskrifter og lager eggefallskjerm. Tror du vi klarer å få 
egget til å lande trygt på bakken?

Berg, 
Bjørndal, Bolteløkka, 
Grefsen, Haugen, 
Holmen, Lambertseter, 
Lilleborg, Majorstuen, 
Manglerud, Marienlyst, 
Mortensrud, Munkerud, 
Rødtvet, Sinsen, 
Smestad, Tøyen

Berg,  
Bøler, Huseby, 
Karlsrud, Lilleborg, 
Manglerud, 
Mortensrud, 
Marienlyst, 
Smestad, 
Skøyen, Slemdal,  
Teglverket, Årvoll

Bli venn med skogen
Vi er ute hver dag og lager vår egen camp i skogen. Vi leter etter 
blomster, insekter og fugler. Hva har en sopp og en mark til felles? 
Her skal vi ta vare på alt som flyr og kryper. Kan vi hjelpe insektene 
ved å bygge et lite hotell?

Ekeberg, 
Grefsen, Huseby, 
Karlsrud, Korsvoll, 
Linderud, Manglerud, 
Skøyen, Slemdal, 
Teglverket, Tiurleiken, 
Trasop, Vestli

Bøler, 
Ekeberg, 
Grefsen, 
Holmen, Korsvoll, 
Linderud, Majorstuen, 
Smestad, Tøyen, 
Vestli, Vålerenga

sommerskolescenen – med svømming
Liker du å synge og danse? Vi jobber med rim, regler og små skuespill 
gjennom sang, dans og drama. Kanskje lærer du å synge barnesanger 
på tegnspråk også? Du får svømmeopplæring i løpet av uken.

Lambertseter, 
Linderud, 
Lusetjern, Marienlyst 
Rommen, Trosterud, 
Tøyen, Vestli

Ellingsrudåsen, 
Haugen, Lambertseter, 
Linderud, Lusetjern, 
Marienlyst, Teglverket, 
Trasop, Tøyen

kasT lassoen! samisk kulTur, sPråk og Tradisjoner
Bli kjent med spennende samiske historier, musikk, lek, mat og 
nordsamisk språk. Vi drar på tur i skogen og steker Sámi Láibi, 
samisk brød på panne. Kanskje du lærer deg en av sangene fra  
Frost 2 på samisk eller får prøve deg på en joik? Kurset er både for 
deg som kan samisk fra før og for deg som ikke kan samisk.

Bøler



Inndeling i grupper 

Når mange elever får plass 

på samme kurs, deles de inn i 

flere grupper. 

Du får informasjon om hvilke 

elever som skal gå i samme 

gruppe på kursstedet første 

kursdag. Det vil være elever 

fra forskjellige skoler og 

alderstrinn i gruppene.

Særskilt 
tilrettelegging

Har barnet ditt behov for 

særskilt tilrettelegging for 

å delta på Sommerskolen? 

Du melder fra om behov for 

tilrettelegging, samtidig som 

du melder eleven på kurs.

Alle har lik mulighet til å få 

plass på Sommerskolen Oslo, 

uavhengig av om de trenger 

tilrettelegging eller ikke.

12. april får du vite 
om eleven har fått en 
kursplass

▸ Mandag 12. april får du 

vite om eleven har fått en 

kursplass.

▸ Hvis eleven ikke får en 

kursplass, blir eleven satt på 

venteliste.

▸  Er det flere søkere enn 

plasser på et kurs, trekker vi 

lodd om hvem som får plass.  

▸ Hvis eleven likevel ikke 

ønsker kursplassen, må du 

melde av eleven så fort som 

mulig, slik at andre kan få 

plass.

▸ Fra torsdag 15. april kan 

du melde eleven på ledige 

plasser og ventelister. Du 

kan velge én ledig kursplass 

eller én plass på venteliste 

per uke.

▸ Du kan rykke opp fra 

venteliste til kursplass helt 

frem til første kursdag. 

Hvilket trinn kan du 
melde eleven på? 

Du melder eleven på det 

trinnet han eller hun går på 

våren 2021. Går eleven i 

4. klasse denne våren, er 

det kursene for 3.–4. trinn 

som gjelder.

Hvis eleven ønsker seg ekstra 

utfordringer, kan du melde 

han eller hun på kurs over sitt 

klassetrinn. Du kan også melde 

eleven på kurs på et lavere 

klassetrinn.

Elever som begynner i 1. klasse

til høsten kan ikke delta på 

Sommerskolen.

Hvordan melder du på eleven?

▸Påmeldingen er åpen fra 17. til 23. mars 2021. 

▸Du melder eleven på her: sommerskolenoslo.no

▸Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs,

og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

▸ Ikke alle elevene vil få en 

kursplass i år, men vi gjør vårt 

beste for at så mange som 

mulig skal få et tilbud.

▸ For å unngå mye reising på 

tvers av byen, oppfordrer vi 

deg til å melde eleven på et 

kurs i nærheten av der 

dere bor.



Inndeling i grupper 
Når mange elever får plass 
på samme kurs, deles de inn i 
flere grupper. 

Du får informasjon om hvilke 
elever som skal gå i samme 
gruppe på kursstedet første 
kursdag. Det vil være elever 
fra forskjellige skoler og 
alderstrinn i gruppene.

Særskilt 
tilrettelegging
Har barnet ditt behov for 
særskilt tilrettelegging for 
å delta på Sommerskolen? 
Du melder fra om behov for 
tilrettelegging, samtidig som 
du melder eleven på kurs.

Alle har lik mulighet til å få 
plass på Sommerskolen Oslo, 
uavhengig av om de trenger 
tilrettelegging eller ikke.

12. april får du vite 
om eleven har fått en 
kursplass

 ▸ Mandag 12. april får du 
vite om eleven har fått en 
kursplass.

 ▸ Hvis eleven ikke får en 
kursplass, blir eleven satt på 
venteliste.

 ▸  Er det flere søkere enn 
plasser på et kurs, trekker vi 
lodd om hvem som får plass.  

 ▸ Hvis eleven likevel ikke 
ønsker kursplassen, må du 
melde av eleven så fort som 
mulig, slik at andre kan få 
plass.

 ▸ Fra torsdag 15. april kan 
du melde eleven på ledige 
plasser og ventelister. Du 
kan velge én ledig kursplass 
eller én plass på venteliste 
per uke.

 ▸ Du kan rykke opp fra 
venteliste til kursplass helt 
frem til første kursdag. 

Hvilket trinn kan du 
melde eleven på? 
Du melder eleven på det 
trinnet han eller hun går på 
våren 2021. Går eleven i  
4. klasse denne våren, er  
det kursene for 3.–4. trinn  
som gjelder.

Hvis eleven ønsker seg ekstra 
utfordringer, kan du melde 
han eller hun på kurs over sitt 
klassetrinn. Du kan også melde 
eleven på kurs på et lavere 
klassetrinn.

Elever som begynner i 1. klasse 
til høsten kan ikke delta på 
Sommerskolen.

Hvordan melder du på eleven? 

 ▸Påmeldingen er åpen fra 17. til 23. mars 2021. 

 ▸Du melder eleven på her: sommerskolenoslo.no

 ▸Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, 
og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

 ▸ Ikke alle elevene vil få en 
kursplass i år, men vi gjør vårt 

beste for at så mange som 
mulig skal få et tilbud.

 ▸ For å unngå mye reising på 
tvers av byen, oppfordrer vi 
deg til å melde eleven på et 

kurs i nærheten av der  
dere bor.

Norsk for nyankomne elever
Kurset Norsk for nyankomne elever er i uke 25 
på Språksenteret i Oslo, og er for elever som 
trenger grunnleggende opplæring i norsk språk. 
Elevene kan velge å være med på aktiviteter som 
programmering, friluftsliv og svømming. De deles 
inn i grupper etter alder og hvor mye norsk de kan. 
Kurset er for elever på 3.–10. trinn som bor i Oslo og 
har ett års norsk skolegang eller mindre.

Intensivkurs i svømming
Vi tilbyr egne svømmekurs for elever på 4.–10. trinn som ikke har lært å svømme 
etter den obligatoriske svømmeopplæringen på skolen. Kursene varer i én uke, og 
elevene får 60 minutter svømmeopplæring hver dag. Mer informasjon om tilbudet 
og påmelding til kursene kommer på sommerskolenoslo.no i løpet av april. Elever i 
målgruppen får også informasjon av skolen.

Kurs for skolestartere 
I samarbeid med utvalgte skoler og AKS har vi kurs for barn som skal begynne i  
1. klasse til høsten. På kurset får barna vite mer om hvordan det er å være skoleelev, 
og de lærer ord og begreper gjennom lek, sang, spill og morsomme aktiviteter.

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 til svømmehallen, bistår i garderoben og er til stede under 
svømmeopplæringen. Du får vite hvor mye svømming det blir på 
kurset før kursstart.

Fysisk aktivitet
Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag. Vi legger 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 i byen.

Illustrasjoner: O
lav U

lvevadet Eide

Sommerskolen og korona
På grunn av korona kan årets sommerskoletilbud endres på kort 
varsel. Følg med på sommerskolenoslo.no og på vår Facebookside 
gjennom våren og sommeren.

Oppmøte
Mandag kl. 08.30–16.00 
Tirsdag til fredag kl. 09.00–16.00

Kontaktinformasjon 
sommerskolenoslo@ude.oslo.kommune.no  
23 05 10 06
sommerskolenoslo.no

 ▸ Målet for Sommerskolen Oslo er at 
alle elevene lærer noe nytt, får faglige 
utfordringer på sitt nivå og får gode 
opplevelser i et trygt og inkluderende 
læringsmiljø. 

 ▸ På kursene møtes elevene på tvers av 
skoler og alder.  Vi legger stor vekt på det 
sosiale miljøet i gruppene, og vi jobber for 
at elevene trives. 

 ▸ Elevene kan for eksempel velge mellom kurs med matematikk, 
svømming, fremmedspråk og friluftsliv. 

 ▸ I Sommerskolen legger vi opp til aktive og kreative aktiviteter som skal 
støtte opp om arbeidet skolen gjør resten av året.  

 ▸ Alle kursene har fysisk aktivitet hver eneste dag, og én ukentlig 
kulturaktivitet eller utflukt.

 ▸ Noen av kursene har svømmeopplæring som fysisk aktivitet.
 ▸ Elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring kan også 
delta på kurs hos oss. Informasjon om dette kurstilbudet finner du på 
sommerskolenoslo.no

Kjekt å vite
 ▸ Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for alle elever som bor i Oslo.
 ▸ Vi tilbyr 28 ulike kurs for 1.–7. trinn på skoler og kurssteder over hele 
byen.

 ▸ Kursene gjennomføres i de to første og den siste uken av elevenes 
sommerferie – uke 25, 26 og 32. 

 ▸ I år er det dessverre litt færre kursplasser enn vanlig på Sommerskolen. 
Det betyr at ikke alle elever, som ønsker det, får en kursplass, og flere 
enn tidligere år blir satt på venteliste.

  
til sommeruker med lærings-

glede, opplevelser og nye
 vennskap


