
KREATIV HELG 

 
  

     

 Vi ønsker velkommen til Kreativ Helg søndag 11. mars kl.10-16 på 

Steinerskolen! 

 

  

 Kreativ Helg er et arrangement for alle Steinerskolens barn, foresatte og 

medarbeidere, og består av flere kurs som foreldrene ved skolen holder. Det er en 

sosial møteplass og en flott mulighet til å bli kjent med nye familier ved skolen 

samtidig som man lærer noe nytt og spennende. 

 

 Kursene har forskjellig varighet, men det er lagt opp til felles bespisning med 

deilig bålsuppe fra 12:00-14:00. 

 

 Vi har 5 spennende kurs å velge mellom! Påmeldingfristen for kursene er 

tirsdag 6. mars! 

 

 Av hensyn til kursholderne ber vi om at foreldre/voksne i følge med de minste 

barna (1.-4. klasse) selv er ansvarlige for dem. På denne måten kan kursholderne 

konsentrere seg om å gjennomføre kursene på best mulig måte. Om de voksne ikke 

skal ta kurset sammen med barna, ber vi dere om å være tilgjengelige for dem. Ellers 

er vi veldig takknemlige for den hjelp vi kan få ved bl.a. lunsjtider, rydding, 

assistering ved de ulike kursene o.l. 

 

 Vi ønsker å dokumentere Kreativ Helg gjennom bilder. Hvis noen ikke vil at 

barna skal være med på bildene ber vi dere være vennlige å gi beskjed til kursholder 

om dette. 

 

 (Nedenfor følger kursbeskrivelsene.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURSBESKRIVELSER: 

 

PAPIRBRETTING: UT AV BOKSEN – Kreativt kartongverksted 

Med en kartongeske vil barnet bli brakt til ens egen verden hvor alt er mulig! Frøydis 

vil dele av sin erfaring gjennom jobbing med barn og unge og ved å bruke resirkulert 

kartong og papp for å vekke fantasien til live. Kurset er rettet mot barn, men her er 

det fint om en voksen vil være med å hjelpe barnet med å lage sitt eget «ut-av-

boksen»-prosjekt.  

 

Kursholdere: Frøydis Twist Berry 

 

Oppgave:  Her skal barnet selv skape noe gjennom bruk av resirkulerte kartongesker. 
 

Målgruppe: Barn sammen med voksen 

Antall barn: 10 familier pr. kurs  

 

Tidspunkt: Kurs 1: kl. 10-12 og kurs 2: kl. 14-16 (evt. kl. 13-15. Det vil det bli gitt 

beskjed om i tide.) 

 

Midler: Materiale vil bli utdelt på kurset 

 

Kostnader: Gratis 

 

ARABISK/FARSI SKRIFTKURS: 

På dette kurset får du litt informasjon om språkene og utviklingen av dem, samt noe 

historie. 

 

Kursholder: Younes Shahriari 

 

Oppgave: Målet er at du skal kunne skrive navnet ditt selv på arabisk. 

 

Målgruppe: Ungdomsskoleelever og voksne 

 

Antall deltakere: 15 (Min. 5 deltakere for at kurset skal holdes.) 

 

Tidspunkt: 10:00-13:00 Eventuelt blir det en gruppe til fra 13:00-16:00 hvis antall 

påmeldte krever det, ellers vil tiden frem til kl. 16:00 bli brukt til øving for de som 

ønsker det. 

 

Midler: Penn og noe å skrive på. 

 

Kostnad: Gratis 



MINDFULNESS 

Kurset er en liten introduksjon av hvordan mindfulness kan bli brukt av barn. Her 

lærer man å skape et forhold mellom kropp og sinn. 
 

Kursholder: Sara Garcia Tarrero 

 

Oppgave:  Vi utforsker forskjellige måter å komme i kontakt med følelser på som et 

alternativ til å prate direkte om dem.  

 

Målgruppe: En gruppe for voksne og en gruppe for barn sammen med voksen 

 

Antall deltakere: 12  

 

Tidspunkt: Voksengruppe kl. 10 og barnegruppe sammen med voksen kl. 11 

 

Midler: Ta med liggeunderlag og et teppe. Dersom man ønsker noen øvelser for barn 

som kan gjøres hjemme, kan man også ta med en USB minnepenn for å kopiere over 

beskrivelsen av øvelsene. 

 

Kostnad: Gratis 

 

 

FUGLEHUSSNEKRING 

Her vil man lage fuglekasser til småfugl og ugler, og det vil bli forklart hvor og 

hvordan man bør sette dem opp. 

 

Kursholder: Gunstein Tviland 

 

Oppgave: Her snekres det fuglekasser! 

 

Målgruppe: Fra 1. klasse og oppover inkludert voksne 

 

Antall deltakere: 15-20 

 

Tidspunkt: Fra kl. 10 og utover (ca. 3-4 timer. Det avhenger av hvor mange 

fuglekasser hver enkelt vil lage.) 

 

Midler: Ta gjerne med skrutrekker hjemmefra. 

 

Kostnad: Gratis 

 

 

 

 
 



KUNSTKURS 

Her vil deltakerne male et selvportrett med oljemalig. Det vil først bli en oppvarming 

med croquis. 

 

Kursholder:  Regien Cox 

 

Målgruppe: 8.-10. klasse 

 

Antall deltakere: Maks 15 

 

Tidspunkt: kl. 10-12. Etter lunsj, som starter kl. 12, kan de som ønsker det ha en 

avslutning hvis det er behov for det. 

 

Midler: Ta med et speil hjemmefra. Hvis man ønsker å beskytte klærne kan man ta 

med et forkle, eventuelt bruke arbeidsklær. 

 

Kostnad: Gratis 

 

 

 


