Kursene holdes over 5 dager i uke 32,
3.-7. august 2020 kl. 09.00 – 15.00,
oppmøtested er Haugjordet Ungdomsskole

SOMMERSKOLEN
på Langhus 2020

Til alle på Langhus som skal begynne i
5., 6. eller 7. klasse høsten 2020

KOKKEKURS
MED MARGIT VEA

Informasjon til de foresatte:
•

Barna må ta med matpakke og drikke for alle kurs bortsett fra kokkekurs.

•

Barna vil være sammen med trygge og ansvarsfulle voksenpersoner.

•

Ved påmelding godkjenner man at barna kan delta på aktiviteter som beskrevet
i programmet.

•

Utstyr og sikkerhetsutstyr som forkle; PC og mobil; flytevest, sykkel og hjelm må
medbringes dersom aktiviteten krever det (nærmere info kommer før kursstart).

•

Bilder i folderen er kun illustrative og beskriver ikke kurset.

•

Det tas forbehold om nok deltagere for at ønsket kurs vil bli gjennomført.

•

Vi tar forbehold om at myndighetene godkjenner at kursene gjennomføres (ref.
Covid-19-pandemien) og eventuelle endringer i programmene.

•

Gode ordensregler vil bli praktisert.

•

Sommerskolen arrangeres av frivillige foreldre fra FAU ved Bøleråsen skole, Langhus skole og Vevelstadåsen skole og har ingen fortjeneste ved å tilby kurs.

Påmelding og priser:
Påmelding åpner onsdag 15. april klokka 18:00,

gå inn på lenke på Facebook- og webside (se lenker nedenfor).
Påmeldingsfrist 30. april klokka 20:00
www.langhussommerskole.no

KODEKURS
MED HENRIK

Forskerfabrikken:
Kuul fritid:
Kokkekurs:
Kodekurs:

2400,1700,1700,1700,-

NB: De mest populære kursene
blir fullbooket på kort tid. Husk å
legge inn ekstra alternativer.

Innbetalt beløp vil bli refundert hvis ikke kursene kan gjennomføres eller hvis vi har noen som kan
ta over plassen. Forsikring av barnet må ivaretas av den enkelte (gjelder ikke Forskerfabrikken)

Kontakt oss på langhussommerskole@gmail.com
www.langhussommerskole.no

www.facebook.com/Langhussommerskole

Våre Sponsorer:
FAU på Bøleråsen, Langhus og Vevelstadåsen skoler
Langhus velforening
Støttet av Nordre Follo kommune med gratis lokaler på Haugjordet

KOKKEKURS

KODEKURS

Det er gøy å lage mat! På
Kjøkkenpatruljens kokkekurs
for barn får barna lage enkle
og gode retter av rene og
smakfulle råvarer. På våre
kurs er matglede, måltidsfelleskap og bærekraft i
sentrum.
Til deg som har vært med
tidligere og som ønsker å
være med på kokkekurs i
år også, så kan vi fortelle at
menyen i år blir helt ny.

På årets kodekurs lærer du
å lage spill, programmere
elektronikk og du får prøve
deg på 3d modellering. Kurset passer for alle som liker å
gjøre noe kreativt med PCen,
eller er interessert i teknologi
og spill. Det blir aktiviteter i
skolegården i pausene.

MED MARGIT VEA

Kunne ditt barn tenke seg å
lage eksplosive såpebobler,
smykke med eget DNA eller
kanskje koble elektriske
motorer? Vi ønsker å spre
realfagsglede til barn over
hele landet ved å la de
få oppleve kjemi, fysikk,
teknologi og biologi på en ny
og annerledes måte.
NB! Dersom fysisk kurs ikke
kan avholdes på grunn av
smittevernregler vil det bli
gjennomført som nettbasert
kurs. Påmelding er bindende.
Se Forskerfabrikken sin
nettside for mer informasjon.

Pris: 2400,Plasser: 26
(pris hos kursholder på nettside 2995,-)
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Bli med på 5 fantastiske
dager i marka sammen med
KUUL fritid. I samarbeid
med Langhus sommerskole,
gjentar vi suksessen fra
de to siste årene. Det blir
flåtebygging, sykling,
konkurranser, spikking,
taueldorado og mye bading
i skogen rundt Langhus og
Siggerud.
Påkrevd utstyr medbragt:
sykkel, hjelm, flytevest

Pris:1700,Plasser: 20
(pris DayCamp hos kursholder
på nettside 2500,-)

Pris: 1700,Plasser: 24

MED HENRIK

Påkrevd utstyr medbragt:
bærbar datamaskin

Pris: 1700,Plasser: 16
(pris hos kursholder på nettside 2995,-)

