
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING: 

FRIST: Fredag 22. November 

 

Sett opp fire ønsker i prioritert 

rekkefølge. 

 

SVAR INNEN: 

FREDAG 22. November 

 

OPPSTART: 

TIRSDAG 2. DESEMBER 

 

 

PÅMELDINGSLINK 
https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/sz1

81zh4dd 

 

 

 

Vi skal ha gruppene klare 

innen mandag 1 Desember 

 

Påmeldingen til Ponni-

klubben er til kurset som har 

oppstart etter jul, kurset i høst 

fortsetter ut desember måned 

☺ 

 

https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/sz181zh4dd
https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/sz181zh4dd


 

 

 

  
 

 

REA-TV 

REA-TV er et kurs der vi vil jobbe 
med å lage små reportasjer og 
snutter av hverdagen på 
aktivitetsskolen ved Refstad skole. 
Her vil barna få mulighet til å jobbe 
bak kamera i vårt eget lille 
produksjonsselskap. Kurset vil gi 
barna en innføring i det å jobbe 
med kamera, lyd iMovie samt det 
vil være et fokus på å jobbe 
sammen om er ferdig produkt. 
 

 

Innebandy 

Kokkekunst 

Tid: Mandag: 13.45 – 15.15  

Kursholder: Thomas 

Tid: Mandag 13.45 – 15.00 

Kursholder: Erik og Mathias  

Har du lyst til å spille 

innebandy i vinter og lære 

deg forskjellige 

skuddteknikker. Her blir det 

fokus på samspill, lek og fair 

play. Blir både øvelser og 

kamper på kurset ☺ 

Synes du det er gøy å lage 

mat? Har du lyst til å lære 

litt mer om maten vi spiser? 

Da bør du melde deg på 

kokkekunst. Vi skal lære å 

lage mat som smaker godt 

og som er bra for kroppen. 

 

Tid: Torsdag 13.45 – 15.15 

Kursholder: Susanne 

Teater  

Mindcraft Education Ponni-klubben 

Tid: Onsdag 13.45 – 15.15 
Kursholder: Mads 

Har du en skuespiller? Lysten 

på å lære deg å fremføre noe 

for andre? I år tilbyr vi teater 

som kurs på REA. Barna får 

lære både improteater og 

rollespill 

Tid: Tirsdag 13.45 – 15.15  

Kursholder: Erik 

Bli med å lage minecraftby?  

Liker du minecraft? Liker du å 
samarbeide med andre? I dette kurset 
skal vi jobbe sammen og lage en 
minecraftby. Du skal være med å 
planlegge og bygge sammen i en 
gruppe. I tillegg skal du få bygge ditt 
eget hus. Fokus på digitale ferdigheter 
og samarbeid ☺ 

Tid: Tirsdag 13.30 – 15.45  

Kursholder: Bjerke travbane 

Har du interesse for hest er Ridekurset 

noe for deg! Her får du være med 

hester hver uke og lære om hestestell. 

Mot slutten av kurset får man ri på 

hestene ☺ 

 

Skøyter 

Har du lyst til å leke på is i 
Lørenhallen på fredager? 
Ta med utstyr hjemmefra 
og stå på skøyter i en time 
fra 14.45 til 15.45 
sammen med vennene 
dine ☺ Ekstra aktivitet for 
alle barna på Refstad 

Tid: Fredag 14.00 – 16.00 

Kursholder: 4. trinn 


