
Sommerskolen er et gratistilbud for elever på  

3. 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. 

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.  

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.  

 

Sommerskolen kan ikke garantere at alle møter kan imøtekommes, og ved mange 

påmeldte vil de eldste elevene prioritert.  

 

Lenke til påmelding:  Påmelding sommerskolen uke 31 og 32 

Frist for påmelding er mandag 28.06.21 kl. 1200, fortløpende opptak.  

 

 

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

 

Hilsen Sommerskolen i Rælingen 

  

https://forms.office.com/r/dVYMfgKRR7


  

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

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 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  
 

3.- 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  
 

6.-9. trinn Kodegjengen 
 

Marikollen 
Løvenstad 

Uke 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  
 

6.-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  

6.-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  

 

3.-9. trinn Håndballkurs 
 

Marikollen Uke 32 

 
Håndballkurs ved Rælingen håndballklubb, dette er håndballtrening for alle 
ferdighetsnivåer.  
 
Lurer du på om håndball er noe for deg, så kan dette være en fin mulighet.  
 

Kursdagene er mandag til fredag kl. 0830-1430 
 

 


