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Lærerne bidrar ved å:
• Gjøre seg godt kjent med kurstilbudet i 

Sommerskolen Oslo, få oversikt over hvilke skoler 
som er kurssteder og hvilke kurs som tilbys der.

• Dele ut en brosjyre til hver elev og fortelle elevene 
om kursene de kan velge mellom.

• Sørge for at enkeltelever som har særlig faglig 
og/eller sosialt utbytte av å delta på kurs, får god 
informasjon og motiveres til å melde seg på.

Skolen informerer 
godt om kurstilbudet



• Gratis tilbud for alle ungdomsskoleelever som bor i Oslo. 

• Elevene kjent med ungdommer fra hele byen.

• Elevene kan velge mellom 25 forskjellige kurs, og kursene 
er knyttet til fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, 
fransk, tysk, spansk, programmering og yrkesfag

• Hvert kurs varer i én uke og elevene har det samme faget 
hele uka. Flere av kursene gir elevene mulighet til å 
kombinere skolefag med for eksempel hjerneforskning, 
språk, teknologi, ballspill, drama, foto og programmering. 

• Målet er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer 
og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Læring og opplevelser



Hvor har vi kurs?
Kurssteder Uker
Etterstad vgs.
Karlsrud
Kuben vgs.
Lindeberg
Lusetjern
Lycée Francais René Cassin d´Oslo
Majorstuen
Marienlyst
Mortensrud
Nobels fredssenter
Nydalen vgs.
Oppsal
Rommen
Skoleskipet Vega
Språksenteret
Teknisk museum
Tøyen
UiO: Institutt for informatikk

32, 33
26
26, 33
32
27
26, 33
27, 33
27
26
26, 27
26, 32
26
26, 32, 33
26, 27, 32
26
26, 27
26
26, 32



• Påmeldingsperioden er 7.–13. mars. 
• Lag en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriter kursene 

fra 1 til 5.
• Elevene kan melde seg på kurs både for det trinnet de 

avslutter i juni, og det de skal starte på til høsten. 

Tildeling av kursplasser
• Plassene tildeles ved loddtrekning. I år får alle enten en 

kursplass eller en ventelisteplass.
• Tirsdag 3. april får alle beskjed om hvilket kurs eleven har 

fått plass på.
• Fra torsdag 5. april kan elever meldes på ledige plasser og 

ventelister

Påmelding på 
sommerskolenoslo.no


