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Ansatte 

 
Siri Thoresen (leder) 

Ivan Reigstad (baseleder) 

Isak Alsos 

Hannah Brech 

Erik Dominguez 

Lars Christian Hol 

Sahar Guttormsen 

Marianne Holsmo 

Monika Kockowicz 

Sigve Kvitvik 

Audun Lunga 

Eline Torp 

Sissel Vatn 

Magnus Fagerholt 

Katja Fagerhol 

Maria Maske 

Frederik Koss-Harnes 

Elliott Hatletvedt 

Sigurd Sørsdal 

Christopher Lien 

Mikkel Hiortøy 



Høstens  kurs 

Denne våren vil vi tilby 6 ulike kurs på BAKS: idrettskurs, formingskurs, musikk-kurs, 

forskerkurs, dramakurs og Auduns Historiekammer. 

I tillegg til kursene våre fortsetter vi også med "Lek med Tall", et eget kurs for å vekke 

barnas interesse for regning gjennom lekpregede læringsmetoder som brettspill, 

terningspill, A-ball, butikklek, matlaging etc.  

 

 Vi starter opp 15. januar. 

 Kursene og Lek med Tall vil pågå ut mai. 

 Leksehjelp kommer i tillegg til dette og varer ut skoleåret. 

 Elevene kan delta på to interne kurs hver i tillegg til Leksehjelp, Auduns 

historiekammer, "Lær kidsa koding" og Lek med Tall 

 Når påmeldinger er levert og talt opp, vil barna deles opp i grupper i de 

forskjellige kursene. Hvilke tidspunkt ditt barn vil gå på kurs, avhenger altså hvor 

mange påmeldte det er på kurset.  

 

 Påmelding gjøres ved å sende mail med barnets navn, klasse og ønskede kurs til 

Baseleder Ivan Reigstad 

ivan.reigstad@ude.oslo.kommune.no 

Påmeldingsfrist: Søndag 14. Januar 

Merk mailen med "Påmelding til kurs" 

BAKS

Læring

Samhold

Glede

Kreativitet

mailto:ivan.reigstad@ude.oslo.kommune.no


Dere kan forvente av Baks: 

-Barna får beskjed når kursene starter. 

-Vi samler inn barna og gjør de klare for aktiviteten. 

-Et planlagt opplegg med lek, moro, læring og mestring. 

-Motiverte og kompetente kursholdere. 

-Oppfølging av barnets interesse for kurset.  

OBS! Gjelder kun interne kurs 

 

Dere må sørge for følgende: 

-Barna må ha klær som tåler maling, skitt eller lignende på (formingskurs og 

idrettskurs). 

-Barna må være motiverte og informert om at de meldes på kurs, aktiviteter og 

leksehjelp. 

-Barna må være klar over at hvis de er påmeldt et kurs eller en aktivitet skal de i 

utgangspunktet være med hver gang. Vi har ikke anledning til å bruke tid på å 

overtale barna til å være med, da dette vil innebære at vi ikke kommer i gang 

når kurset starter. 

-Barna må være klar over at hvis de ikke deltar på kurset gjentatte ganger meldes 

de av kurset av BAKS (Dette gjelder ikke ved sykdom eller andre forståelige 

grunner). De vil få mulighet til å melde seg på igjen, men vi anmoder om at dere 

tar en liten prat først, for å se om barnet fortsatt vil gå på kurset. 

 

 

Avmelding og bytting av kurs: 

-Det er i utgangspunktet mulig å bytte kurs underveis i året, men er for mange 

barn på et kurs, kan vi ikke melde på flere. 

-Dere kan når som helst sende mail til Ivan.Reigstad@ude.oslo.kommune.no 

eller Siri.Thoresen@ude.oslo.kommune.no og melde av barnet deres. 

-Vi tar forbehold om å melde barn av kurs om de gjentatte ganger ikke vil være 

med eller om vi ser at barnet ikke får noe ut av kurset. Da vil dere få beskjed og 

om lysten skulle melde seg igjen kan dere sende mail til Ivan eller Siri og melde 

på barnet igjen. 

mailto:Ivan.Reigstad@ude.oslo.kommune.no
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Leksehjelp 

Barna spiser rett etter undervisning. Deretter gjør de lekser under 

veiledning av ansatte på BAKS. Det er veldig viktig at dere går igjennom 

leksene med barna, da leksene er foreldrenes ansvar. 

Tidspunkt: Mandager og Torsdager rett etter skoletid 

   

Sted:  

1. kl: Lekerommet ved BAKS-kjøkkenet 

2. kl: 2a sitt klasserom 

3. kl: 4b sitt klasserom 

4. kl: 4b sitt klasserom 

    

 

 

 

 

 

 

 



Forskerkurs 

 

På dette kurset ønsker vi å vekke barnas interesse for realfag. Barna deltar 

og gjennomfører spennende eksperimenter og kommer i kontakt med 

forskeren i seg. 

 

             

 

Kursansvarlig: BAKS v/ Erik Domingues og Eline Torp. 

Tidspunkt: Tirsdag   

14.00-15.00 for 2, 3. og 4. klasse 

15.00-16.00 for 1. klasse 

Sted: 2a sitt klasserom 

Mål: Faglig fordypning i naturfag ved utførelse av eksperimenter.  

Kurset skal stimulere barnas nysgjerrighet og undring, samt oppfordre til 

samtaler omkring naturfag.  

 

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?q=forsker&um=1&hl=no&biw=792&bih=439&tbm=isch&tbnid=IMeUDPqlcAM_bM:&imgrefurl=http://carinaroseblogg.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&docid=hVU2D6RHzczb0M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0UOQqaYkTww/T46l4UeTzxI/AAAAAAAAAE4/c7qqUaJGOtM/s1600/forskning.ashx.jpg&w=400&h=277&ei=bOeQUNz1GcfZ4QTJ5ICwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=118&dur=516&hovh=187&hovw=270&tx=134&ty=135&sig=109511210853074086168&page=3&tbnh=112&tbnw=167&start=23&ndsp=13&ved=1t:429,r:6,s:23,i:179


Forming 

 

På formingskurs skal barna få utfolde sin kreativitet ved å klippe, lime, male 

og tegne. BAKS har masse fint utstyr og spennende materialer. 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Kursansvarlig: BAKS v/ Sahar Guttormsen og Hannah Brech 

Tidspunkt: Mandager  

14.00-15.00 for 3. og 4. klasse 

15.00-16.00 for 1. og 2. klasse. 

Sted: 3a sitt klasserom 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få 

mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 

ulike uttrykk.  

 



Idrettskurs 

 

Ved deltagelse på idrettskurs får barna bruke kroppen aktivt gjennom 

idrett og lek. Det blir arrangert ulike aktiviteter hver uke slik at barna får 

prøve seg på flere idrettsgrener.  

 

 

 

 

 

 

 

Kursansvarlig: BAKS v/ Christopher Lien og Sigurd Sørsdal 

Tidspunkt: Fredager 

13.00-14.00 for 3. og 4. klasse 

14.00-15.00 for 1. klasse. 

15.00-16.00 for 2. klasse 

Sted: Gymsal og skolegård 

Mål: Gjennom fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale 

og grunnleggende ferdigheter, og gis muligheter for å etablere og utvikle 

vennskap. 

http://www.amil.no/wp-content/uploads/2011/01/barneidrett.jpg


 

Dramakurs 

På dramakurset tar vi utgangspunkt i vår egen stemme og kropp som 

uttrykksmiddel. Vi utforsker egen fantasi, ulike følelser og budskap i både 

kjente og ukjente fortellinger. Sammen skal vi bruke fantasien, dans, sang 

og teaterøvelser til å leve oss inn i situasjoner og historier.  

Det blir et lek-preget og lettere kurs for 1. klasse og et litt mer "dramatisk" 

kurs for 2.-4. klasse. 

 
Kursansvarlig: BAKS v/ Monika Kochowicz 

Tidspunkt: Torsdager 

14.30-16.00 

Sted: 2a sitt klasserom 

Mål: Målet for kurset er at elevene skal bevisstgjøre seg egen evne til å 

bruke fantasien, kroppen og stemmen til å skape ulike kreative uttrykk. 

Foreldre og familie inviteres ved kursets slutt til en visning hvor elevene får 

vise noe av det de har laget gjennom ukene.   
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Musikkurs 

 

På dette kurset vil barna få mulighet og veiledning til å lage musikk på pc, 

trommer, gitar, piano og andre instrumenter. Målet er å lage musikk som 

kan fremføres eller spilles inn. 

 

 

 

 

 

Kursansvarlig: BAKS v/Sigve Kvitvik og Magnus Fagerhol 

Tidspunkt:  Onsdager 

 14.30-16.00  

Sted: Samlingssalen og 3a sitt klasserom 

Mål: Vekke barnas interesse for musikk, innspilling og fremføring 

 

 

 



Auduns Historiekammer 

 
Auduns Historiekammer er en koselig stund hvor barna kan samles og høre 

både eventyr og sanne historier. Audun på BAKS har pleid å fortelle barna 

om alt fra gamle greske legender til artige eventyr. Dette har vært veldig 

populært og vil fortsatt tilbys som en del av aktivitetene vi har på BAKS. 

 

Det er ingen påmelding på Auduns historiekammer da barna kan velge om de 

vil være med fra uke til uke. 

 

Kursansvarlig: Audun Lunga 

Tidspunkt: Tirsdager  

14.30-16.00 

Sted: 3b sitt klasserom eller bibloteket. 

Mål: Vekke barnas interesse for historiefortelling og historiefag. 

 

 

 



 

Lek med tall 

 

 

Kursansvarlig: BAKS v/ Katja Fagerhol 

Tid og sted: 

1.kl: Tirsdager13.30-14.30 

2.kl: Torsdager 13.30-14.30 

3. og 4. kl: Onsdager13.30-14.30 

Hovedsakelig ute i skolegården, men tidvis i gymsalen og andre steder 

avhengig av opplegget. 

Om lek med tall: Lek med tall er et lærings støttende kurs som tar sikte på 

å styrke elevenes regneferdigheter gjennom lekpregede aktiviteter. Det er 

individuelle opplegg for første og andre klasse, og for tredje og fjerde 

klasse. Det vil være nye og morsomme aktiviteter for hver gang, og kurset 

skal fungere som overlæring til skolens undervisning. 

 

 

 

 


