
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

OPPSTART 
2. desember  

 

 Påmeldingsfristen 
er 22. november 

 

 

PÅMELDINGSLINK 

KURS-

KATALOG  
REA 2.TRINN 

 
 

PÅMELDINGSLINK 

 

Velg tre kurs i 
prioritert rekkefølge, vi 
tilbyr minst to kurs. 

 

 

LESEHULEN 
På dette kurset vil du 
få leke og lære om 
bokstaver, ha gode 
lesestunder og få 
utforske gleden ved å 
lese og skrive. Det vil 
også være 
bokstavmysterier du 
skal løse sammen med 
gruppen. Spennende 
eventyrstunder vil du 
også få oppleve!  

 

Kursleder: Jasmin 
Dag: Onsdag 

Tid: 14:00-15:00 

 
 

SJAKKURS 
På dette kurset kan alle 
være med! Enten du 
aldri har spilt sjakk før, 
eller om du har spilt i 
mange år allerede. Her 
er det mulighet for 
læring og mestring på 
alle nivåer.  

 
 

 

Kursleder: Thomas 
Dag: Torsdag 

Tid: 14:00-15:00 

 

INNEBANDY 
På dette kurset vil du 
få spille innebandy i 
gymsalen. I løpet av 
kurset vil du lære om 
samspill, samarbeid og 
spillregler for 
innebandy. Hvis du er 
glad i å spille 
innebandy er dette 
kurset for deg! 

 

 

Kursleder: Thomas 
Dag: Tirsdag 

Tid: 14:00-15:00 

 

 

 

 

  

https://response.questback.com/ak
tvitetsskolenrefstad/w61blkfggv 

SKØYTER 
Vi kommer til å ha 
tilgang på Hasle Løren 
sin ishall fra  
2. desember tom. 
mars. Dette er en 
tilleggsaktivitet ved 
siden av vårt faste 
kurstilbud. Det betyr at 
alle som har lyst kan 
melde seg på, 
uavhengig av de andre 
kursene. Mer info om 
dette ved påmelding i 
questback.  
 

Dag: Fredag 
Tid: 14:00-15:00 

 
 



 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

LESEHULEN 
Jasmin har ansvaret for kurset 
«Lesehulen» denne perioden. Vi 
har hatt dette kurset tidligere 
og barna likte det så godt at vi 
nå får det tilbake!  

Jasmin går på lærerutdanningen 
og har jobbet på Refstad skole i 
flere år. Hun jobber fra før av på 
base 2 og kjenner barna godt.  

 

 

 

SJAKKURS 
Thomas er kursleder for 
sjakkurset på 2. trinn i denne 
perioden.  

Thomas er glad i å spille sjakk 
og har god kunnskap om spillet 
slik at både de som er 
nybegynnere og de som har 
erfaring, vil få godt utbytte av 
kurset.  

 

 

 

LEKSEHJELP 
Dag: Onsdag 

Tid: 13:30 – 14:30 
Hver onsdag tilbyr 
skolen og REA 
leksehjelp for alle barn 
som er meldt på. Fra 
skolens side er det en 
lærer som deltar og 
REA stiller også med 
en ansatt.  

Påmelding til 
leksehjelp skjer 
gjennom skolen. 

 

 INNEBANDY 
Thomas er også ansvarlig for 
kurset «Innebandy» på  2.trinn. 
Ved siden av å holde dette 
kurset, jobber han også fast på 
2. trinnsbasen.  

Thomas spiller innebandy på 
fritiden og er også trener for et 
innebandylag, noe som kommer 
godt med på dette kurset.  

 

 

 

KREATIVE SPIRER 
På denne baseaktiviteten 
vil alle kunne være med. 
Det kommer til å være et 
forhåndslaget opplegg 
med fokus på 
læringsstøttende opplegg 
som sikrer 
mestringsfølelse og 
skaperglede.  

KAHOOT 
På kahoot vil det være 
tett samarbeid med 
skolen i forhold til temaer 
som blir tatt opp. Det vil 
være høyt 
konkurranseinstinkt, 
samtidig som man får 
repetert viktige temaer 
fra skoletiden.  

EVENTYRSTUND 
Evenstyrstund vil bestå 
av både høytlesning for 
barna, samt muligheten 
til å lese i egen bok. Her 
vil vi være for oss selv på 
biblioteket med ro rundt 
oss slik at 
eventyrstunden blir et 
sted man kan drømme 
seg inn i en annen 
verden, samtidig som 
man utvikler både 
ordforråd og 
språkforståelse.  


