
Sommerskolen er et gratistilbud for elever på  

4. til 9. trinn, skoleåret 2020-2021 og som bor i 

Rælingen kommune 
 

 

På sommerskolen skal elevene lære noe nytt, ha det gøy og oppleve mestring og 

vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. 

Sommerskolen har baser på Løvenstad skole og Marikollen skole. Vi har et 

samarbeid med forskerfabrikken, kulturskolen, stall Nordstjerna, Rælingen 

Kappsvømmingsklubb, Rælingen fotballklubb og Rælingen bibliotek. Vi har også 

ansatt egne lærere i Sommerskolen. 

På bakgrunn av koronasituasjonen har vi valgt å prioritere å lage et 

sommerskoletilbud til elever som er blitt mest rammet av pandemien faglig og sosialt. 

Det er primært elever fra 5. trinn og oppover. På bakgrunn av den massive 

responsen fra interessekartleggingen, så er har vi sannsynligvis kapasitet til å kunne 

gi elever fra 4. trinn og oppover et sommerskoletilbud. Dersom det er færre elever 

enn antatt som melder seg på sommerskolen. Vil sommerskolen sende ut en ny 

runde med påmeldinger for yngre elever. De aktuelle elevgruppene vil få beskjed 

med en gang denne muligheten åpner seg.  

Gruppene vil stort sett være i kohorter på 15 elever, for å sikre at vi kan tilby elevene 

sommerskole selv om det blir endring i tiltaksnivået ved smitteutbrudd.  

Påmelding gjøres ved å svare på et forms-skjema per elev, dere vil få beskjed i løpet 

av opptaksperioden om eleven har fått plass, eller om eleven står på venteliste. 

Detaljer rundt timeplanen og organisering av hverdagen på det enkelte kurset vil dere 

få tilsendt fra læreren som har ansvaret for kurset.  

Elever som har behov for tilrettelegging for å delta på kurs, må gi beskjed om dette.  

 

Lenker til påmeldinger (trykk på lenken til trinnet eleven går på skoleåret 2020-2021): 

Påmeldinger 4. trinn 
Påmeldinger 5. trinn 
Påmeldinger 6. trinn 

 

Påmeldinger 7.trinn 
Påmeldinger 8. trinn 
Påmeldinger 9. trinn 

Frist for påmelding er mandag 31.05.21 kl.1600 

 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med mange herlige Rælingsskoleelever i sommerskolen!  

 

Hilsen Sommerskolen i Rælingen  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pUOUNYNDBWS0Q0VFg5UUtZRlFXVVJJRjQ1RC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pURDFIT0U0VVVETFVFTzE3Qzc3WEJKMjFPWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pUNlk5VjRHOVM0MUpUNzY5M0tPUjBXVFVOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pUMVZEVDZBNDFWM0FIR0VZVTVKTzhPQ1JIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pUQ09PNDFTRTVFWUdKU1NOSU1HT1pLRklHVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Dw0mZZa40uDWrLCkO2L7zCw9DQlDfhAnYl_ukFoq5pUNTBMUFAyNTY3RjFMSExDS0dPRDBISk5HNC4u


Aldersgruppe 
Det trinnet eleven går 
på det inneværende 

skoleåret (2020/2021) 

Kursbeskrivelse Sted/ Uke 

4.- 6. trinn SommerGøy med dyr 
 

Stall 
Nordstjerna 

Uke 
25 

 
Ulike aktiviteter med hest, hund, ku og geit i tillegg til aktiviteter i skogen. 
Elevene lærer om de ulike dyrene, samspill med dyr, lærer om dyrenes behov, 
kroppsspråk og holdninger. Elevene øver på å samarbeide med ulike barn og voksne.  

 
Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0900-1500 

 

4.- 6. trinn Bli med ut, med turgjengen! 
 

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 25 
og 32 

 
Vi finner ut sammen hvordan vi kan ta vare på naturen, vi ser etter spennende tegn og 
spor av naturen. Elevene leker og lærer både ute og inne, og lager kunst og utrykk av 
naturmaterialet. 
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at elevene blir trygge i det våte element og 
forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer.  
 

Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

4.- 6. trinn Bli med ut, med turgjengen! 
med kreativ fortellerkunst 
 

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 31 

 
Vi finner ut sammen hvordan vi kan ta vare på naturen, vi ser etter spennende tegn og 
spor av naturen. Elevene leker og lærer både ute og inne, og lager kunst og utrykk av 
naturmaterialet. Noen dager vil Rælingen bibliotek komme på besøk å ha 
fortellerstunder og skriveoppgaver. 
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at elevene blir trygge i det våte element og 
forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer.  
 

Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

4. trinn Blås i ferien 
 

Marikollen Uke 31 

 
I løpet av 5 dager vil elevene få prøve å spille 5 ulike blåse og slagverksinstrumenter. 
Elevene vil få lære grunnleggende musikkteori, notelære og rytmer.  
Lærerne vil spille konserter for elevene hver dag. Det vil bli mange ulike musikkleker. 
Kurset vil bli holdt med profesjonelle musikkpedagoger. Alle dagene avsluttes med en 
kort hentekonsert for elevene.  
 

Kursdagene er mandag til fredag kl. 0900-1500 



4.- 6. trinn Sommerlab med 
Forskerfabrikken 

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 25, 
31 og 32 

 
 
På kurset lærer elevene om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre 
eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse morsomme 
oppgaver. Deltakerne får teste teori ut i praksis ved å forske og ha morsom fysisk 
aktivitet ute og inne hver dag. I år fokuserer innholdet på miljø, bærekraft og teknologi. 
Elevene skal utforske elektriske kretser, kjemiske reaksjoner og fornybar energi som 
gass og solceller.  
 
Det blir kule eksperimenter, samarbeid og kodeknekking. Elevene skal blant annet få 
bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske 
maskiner av resirkulert emballasje. For mer informasjon se nettsiden: Sommerlab 

 
Kursdagene er mandag til fredag kl. 0900-1500  

 

4.-7. trinn 
 

Teater og Improvisasjon 
 

Marikollen Uke 
25 

 
Dette kurset gir en innføring i teater og Improvisasjon. Elevene får innføring i 
grunnleggende teatertekniker, stemmebruk og kroppsbeherskelse.  
Sosialt styrker det elevens egenskaper til kreativ samhandling i grupper, samt å 
stimulere til prestasjons-mestring foran en større gruppe. 
 

Kursdagene er mandag til fredag kl. 1000-1500 
 

5.-7. trinn Danseworkshop 
 

Marikollen Uke 32 

 
Elevene lærer teknikk, koreografi og dansetrening de lærer å samarbeide med 
dansetrinn. Det er fokus på kreativitet og hukommelse. Elevene opparbeider seg styrke 
og fleksibilitet.  
 

Kursdagene er mandag-torsdag kl.10.00-14.00 
 

5.-7. trinn Idrett for alle 
 

Marikollen Uke 25 
og 31 

 
Vi prøver ut basistrening, flere idretter og mange morsomme aktiviteter. Dette er et 
tilbud som passer for alle som liker å være i aktivitet. 
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at elevene blir trygge i det våte element og 
forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer. 

 
Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  

 

https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/


7.-9. trinn SommerGøy med dyr 
 

Stall 
Nordstjerna 

Uke 
32 

 
Ulike aktiviteter med hest, hund, ku og geit i tillegg til aktiviteter i skogen. 
Elevene lærer om de ulike dyrene, samspill med dyr, lærer om dyrenes behov, 
kroppsspråk og holdninger. Elevene øver på å samarbeide med ulike barn og voksne.  

 
Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0900-1500  

 

7.-9. trinn Kodegjengen 
 

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 25 
og 31 

 
Lær å programmere ting som kan ha nytte i den virkelige verden. Her får elevene 
muligheten til å lære koding og se resultatet gjennom produkt, for eksempel et dataspill 
eller en praktisk bruksgjenstand. 
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at eleven blir trygge i det våte element og 
forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer. 
 

 Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

7.-9. trinn Survival skills 
 

Marikollen 
Løvenstad 

uke 
32 

 
Vi drar i skogen og bruker ressursene i naturen for å lære overlevelsesteknikker. Vi i 
Rælingen sommerskole har med noe utstyr som vi skal bruke til å forbedre våre 
overlevelsesevner. Vi skal se på forskjellen på ulike habitater og skogsområder, se på 
planter som man kan spise, og få grunnleggende kunnskaper i hvordan å overleve 
naturen. Opplegget er tilpasset vær og andre forhold, og kan være varierende fra dag 
til dag. 

Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

7.-9. trinn Fotballskole 
 

Marikollen Uke 32 

 
Samspill og teknikktrening i fotball, her kan alle som synes fotball er gøy delta. Det 
krever ingen forkunnskaper, kun motivasjon for å lære fotball.Vi samarbeider med 
Rælingen fotballklubb som skal ha kurs for elevene tirsdag og torsdag denne uken.  
 
Svømming mandag, onsdag og fredag, med øvelser som gjør at elevene blir trygge, i 
det våte element og forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle 
nivåer.  

 
Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  

 
  



8.-9. trinn Spray og Grafittikurs 
 

Sandbekken 
Løvenstad 

Uke 25 

 
Kunstnerisk og kreativt samarbeid med grafittikunst. Elevene jobber ute og har 
mulighet til å utsmykke undergangen ved Åmot ungdomshus. Elevene skal lære 
teknikker innen spraymaling og å jobbe med sjablonger. 
 

Kursdagene er mandag til fredag kl. 1000-1500 
 

5.-9. trinn Språkmestring med band 
 

Løvenstad Uke 
25 

 
Fokus på språkmestring, vi bruker kunst, konkurranser, uteskole og mange morsomme 
aktiviteter for å lære bedre norsk. To av dagene skal elevene få tilbud om 
musikkundervisning, elevene lærer å spille elgitar, elbass, keyboard og trommer.  
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at elevene blir trygge i det våte element og 
forbedrer teknikker, svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer. 
 
Dette tilbudet gis til elever i Rælingsskolen som trenger opplæring i norsk, disse 
elevene vil få påmeldingsskjema direkte fra skolen de går på.  
 

Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

5.-9. trinn Språkmestring 
 

Løvenstad Uke 31 
og 32 

 
Fokus på språkmestring, vi bruker kunst, konkurranser, uteskole og mange morsomme 
aktiviteter for å lære bedre norsk. 
 
Svømming hver dag med øvelser som gjør at elevene blir trygge i det våte element, og 
forbedrer teknikker. svømmeundervisningen er tilpasset alle nivåer.  
 
Dette tilbudet gis til elever i Rælingsskolen som trenger opplæring i norsk, disse 
elevene vil få påmeldingsskjema direkte fra skolen de går på.  
 

Kursdagene er mandag til fredag i tidsrommet kl. 0830-1430  
 

 


