SOMMERSKOLEN
på Langhus 2022

Til alle på Langhus som skal begynne i
5., 6. eller 7. klasse høsten 2022

KREATIVT SIRKUS

Kursene holdes over 5 dager i uke 32,
8.-12. august 2020 kl. 09.00 – 15.00,
oppmøtested er Haugjordet Ungdomsskole
Informasjon til de foresatte:

• Barna må ha med matpakke og drikke hver dag, bortsett fra de som skal på kokkekurs
• Barna vil være smmen med trygge og ansvarsfulle voksenpersoner.
• Ved påmelding godkjenner man at barna kan delta på aktiviteter som beskrevet i
teksten.
• Utstyr som forkle, PC, mobil, sykkel, hjelm og flytevest må medbringes hver dag
derssom kurset krever det.
• Bilder i folderen er kun til illustrasjon og beskriver ikke kurset.
• Det tas forbehold om nok deltagere for at ønsket kurs vil bli gjennomført.
• Det tas forbehold om at myndighetene godkjenner at kursene gjennomføres
(ref. Covid-19 pandemien) og eventuelle endringer i programmet
• 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 torsdag 28.april kl.18.00

Gå inn på lenke på Facebook eller webside (se lenker under)
Påmeldingsfrist 10. mai kl. 20:00 - www.langhussommerskole.no

KODEKURS OG
3D PRINTING
FOTO OG
DESIGN

Kokkekurs
Kuul Fritid
Koding og 3D print
Foto og design
Kreativt Sirkus

1500,1300,1300,1300,1000,-

NB: De mest populære kursene blir
raskt fullbooket. Husk å legge inn et
alternativ om ønskelig.

Innbetalt beløp vil bli refundert dersom kurset ikke blir gjennomført. Det er bindende påmelding og
du vil motta en vipps forespørsel eller faktura med krav om innbetaling et par dager etter påmelding.

Kontakt oss på langhussommerskole@gmail.com

www.langhussommerskole.no
Våre Sponsorer:

FAU på Bøleråsen, Langhus og Vevelstadåsen skole.
Støttet av Nordre Follo kommune med gratis lokaler på Haugjordet Ungdomsskole

Nordre Follo Gatekunst
ønsker dere som er
interressert i kunst, graffiti
og tegning velkomne til

KREATIVT SIRKUS
En fargerik uke med
graffiti, figurer,
dekorasjon av skateboard,
DIY og spray på vegg.
Vi ønsker dedikerte
deltagere og som virkelig
vil lære, så tenk igjennom
ditt forhold til graffiti og
gatekunst,  hvor mange
timer du bruker på tegning
i løpet av en uke og hvorfor
du ønsker å være med på
Kreativt sirkus?

Pris: 1000,Plasser: 12
En felles infomail vil bli sendt ut til
de deltagerene som får plass på
kurset.

Background photos created by freepik

Bli med på 5 fantastiske
dager i marka sammen
med KUULfritid
I sammarbeid med
Langhus sommerskole, blir
det ulike friluftsaktiviteter
i skogen ved Haugejordet
Ungdomskole.
Det blir flåtebygging,
sykling, konkuranser,
spikking, taueldorado,
SUP og mye lek. Så gjør
dere klare for aktive
utfordrende, lærerike og
spennende dager med
KUUL fritid.
Påkrevd utstyr
medbragt: sykkel, hjelm,
flytevest

Pris: 1300,Plasser: 30
En mere detaljert plan over
aktivitetene vil komme nærmere
oppstart.

KODEKURS OG
3D PRINTING

FOTO OG
DESIGN

På årets kodekurs
lærer du å lage spill,
kode elektronikk,
du får prøve deg på
3D-modellering
og printing.

Her lærer du om fotografering, komposisjon
og enkel redigereing som
tar bildene dine opp på
et nytt nivå.

Kurset passer for alle
som liker å gjøre noe
kreativt på datamaskinen eller er interressert i
teknologi og spill.
Påkrevd utstyr
medbrakt: laptop

Pris: 1300,Plasser: 16

Vi jobber kreativt med
motiver, farger og du får
prøve å male med lys. Du
lærer også om design og
får lage t-skjorte med
eget motiv. På slutten av
uka kan du prøve å fly
med kameradrone om
du vil.
Påkrevd utstyr
medbrakt: kameramobil
Laptop er valgfritt.

Pris: 1300,Plasser: 16

Kokkekurs for deg som
liker å lære om råvarer,
lage mat og jobbe på
kjøkkenet!
Noe av det som skjer på
kurset i uke 32 er:
•  Kjøkkensafari ( fokus      
    på matsvinn og redde      
    mat)
•  Mat fra havet
•  Smoothie konkurranse
•  Baking
•  Lage syltetøy
•  Wraps
Påkrevd utstyr
medbrakt: forkle

Pris: 1500,Plasser: 20
Mere info vil bli sendt til de
påmeldte..

