
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSTART 

MANDAG  

4.FEBRUAR 

KURS-

KATALOG 
REA 2.TRINN 

 

 

Påmeldingsfrist 

søndag 6. januar via 

questback.  

 
Velg fire kurs i prioritert 

rekkefølge, vi tilbyr minst 

to kurs. 

 

 

 

 

LESEHULEN 

Kursleder: Jasmin 

Dag: Tirsdag 

Tid: 14.00 – 14.45 

Lesehulen skal være et lekpreget 

kurs, som handler om språkleker, 

lesing og skriving.  Målet vårt er å 

øve på språk, ord og ordbegreper.  

 

 

ALL-IDRETT 

Kursleder: Eirik 

Dag: Tirsdag 

Tid: 14.00 – 14.45 

All-idrett handler om å prøve ut 

ulike idretter der aktivitetene skal 

preges av mye lek og moro. Ved å 

ha fokus på samarbeid og samhold 

ønsker vi å utvikle barnas sosiale og 

grunnleggende ferdigheter. 

EINSTEINKLUBBEN 

Kursleder: Thomas 

Dag: Torsdag 

Tid: 14.00 – 15.00 

Er du nysgjerrig og liker å lære nye 

ting? På Einsteinklubben leker vi 

mye, lærer oss å samarbeide og 

prøver å finne løsninger på 

problemer. 

  

FASTE KURS SOM KREVER PÅMELDING 

DANSEKURS 

Kursleder: Ekstern instruktør 

Dag: Onsdag 

Tid: 14.30 – 15.15 

I dette kurset skal vi danse og ha 

det gøy. Barna skal lære om rytme 

og bevegelser. Det vil bli 

morsomme danseleker og man skal 

ha det gøy samme.  

Vi skal ha fokus på samarbeid og 

selvstendighet. 

 

 

https://response.questback.com/aktvitet

sskolenrefstad/3rxk7vxt1p 

 

PÅMELDINGSLINK PÅMELDINGSLINK 

 

 
 

https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/3rxk7vxt1p
https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/3rxk7vxt1p


 

LESEHULEN 

Fra våren 2019 kommer det inn ny 

kursholder på lesehulen. Hun heter 

Jasmin og begynner i jobben hos 

oss 1.januar. Hun har jobbet på vår 

AKS tidligere. 

Hun utdanner seg til å bli lærer i 

matte, norsk og samfunnsfag.  

 

AKTIVITETER SOM VI HAR, MEN SOM IKKE KREVER PÅMELDING 

ALL-IDRETT 

Eirik har jobbet på Refstad AKS siden 

skoleåret 2017-18. Han er til daglig å 

finne på 3.trinnsbasen. Han er 

utdannet gymlærer og har ledet all-

idrett for 1. og 2. trinn i 

høstsemesteret. 

 

 

EINSTEINKLUBBEN 

Thomas har ledet einsteinklubben 

på 2.trinn i høst. Han har erfaring 

med dette fra tidligere 

arbeidssteder der han ledet 

naturfagsaktiviteter for barn. 

Han har videregående utdanning 

innen realfag. 

 

DANSEKURS 

Vi samarbeider med en danselærer 

som heter Susie. Hun er utdannet fra 

Norges Dansehøyskole med bachelor 

i dans med pedagogikk og har også 

tatt et år på Circle Dance Academy 

der hun har studert hip hop og 

urbane stiler.  

Hun har mye erfaring med 

undervisning av barn. 

 

INFORMASJON OM KURSHOLDERE 

LEKSEHJELP 

Dag: Mandag 

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. 

 

AKTIVITETSSTASJONER 

Dag: Mandag 

Tid: 14.00 – 15.00 
Hver tirsdag skal vi organisere 

aktivitetsstasjoner på 1.trinn. 

Aktivitetsstasjoner varer i en 

klokketime og alle elever er med. 

 Her skal vi organisere fire 

forskjellige stasjoner som elever er 

innom i 15 minutter om gangen. 

 

LEKESTASJONER 

Dag: Fredag 

Tid: 14.00 – 15.00 
Hver fredag skal vi organisere 

lekestasjoner på 1.trinn. 

Lekestasjoner vil være organiserte 

aktiviteter som elevene kan velge 

selv hva de ønsker å delta på. 

Her ønsker vi å inkludere alle de 

aktivitetene og lekene som barna 

synes er morsomme. 

Det vil også være god tid til inne- og 

utelek utover uken. Om det er lego, 

tegning, perling, brettspill eller noe 

annet, sørger vi for at alle har noe å 

være med på. 

 

 
 

   


