
Ridekurs
Stall Eikeberg arrangerer 3-dagers ridekurs samt 
eget ridekurs for ungdom. Her vil du få grunnopp-
læring i ridning, samt stell av hesten og boksen. Det 
serveres gratis lunsj hver dag. Ha på deg klær du 
kan ri i, og som kan tåle litt møkk på seg! Dersom 
du har behov for hjelp til transport, ønsker vi tilba-
kemelding på dette. 

Dager: 3 dagers kurs: man – ons
  Ungdomskurs: torsdag
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Alder:  fra 3. trinn (2009)
 Ungdomskurs (fra og med 8. trinn)
Oppmøte:  Stall Eikeberg 

Aktiviteter i idrettshallen
Idrettshallen har aktiviteter hele uken. Det vil være 
allidrett, forskjellige typer ballaktiviteter og klatring. 
I tillegg vil HappyDance Gjerdrum komme innom 
og ha dansing/danseleker. Det vil også være mulig-
het for en tur til Kniplia for å teste ut litt freeride 
sykling. Ha på treningsklær til både å være ute og 
inne i, samt joggesko og drikkeflaske. Det serveres 
lunsj på GUS alle dager.

Dager:  mandag - torsdag
Tid:  kl. 09.00 – 15.00 
Alder: fra 1. trinn (2011)
Oppmøte:  Idrettshallen kl. 08.45 

Musikalkurs
Liker du å synge og danse, eller har du lyst til å lære deg 
det? Da har du muligheten hvis du melder deg på dette 
kurset! Elisabeth, som er sangpedagog, og har jobbet 
som skuespiller på flere kjente musikaler er leder for 
kurset. Hun gleder seg til å lære bort danser og sanger 
fra musikalens verden. Håper å se akkurat deg!

Dager: mandag – torsdag
Tid: kl. 10.00 - 15.00 
Alder: fra 5. trinn (2007)
Oppmøte: Kulturhuset – Høyenhall

Mesternes mester
Ingen aktivitetsuke uten «mesternes mester»! Dette 
blir 2 dager med opplevelser, utfordringer, mestring 
og spenning. Alle øvelsene utføres lagvis. Hovedfokus 
disse dagene er å ha det gøy. Type aktiviteter: Hinder-

løype, vannstafett og tautrekking. Utstyr: treningsklær, 
joggesko og drikkeflaske. Ta også med litt ekstra skift.

Dager: mandag og tirsdag
Tid: kl. 09.00 - 14.00
Alder: fra 4. trinn (2008) 
Oppmøte: Lysdammen

Tegne- og malekurs
Vi tegner og maler og tar i bruk både kull, kritt og 
akrylmaling. Her lærer du både ulike teknikker og 
ulike måter å lage bilder på. Bildene blir til slutt vist 
frem via en utstilling på torsdag. Deltakerne bør ha på 
klær som tåler å få litt malingsflekker på seg. Lærerne 
er Kristin Laberg som er visuell kunst-lærer i kultur-
skolen, og med god assistanse fra Anne-Lise Sveen. 

Dager: mandag - torsdag
Tid: kl. 10.00 – 15.00 
Alder: fra 2. – 6. trinn (2010 – 2006)
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole, 
 Kunst- og håndverksrommet

RBU og Gjerdrum kommune ønsker også i år å tilby barn og unge i Gjerdrum 
en uke med mange ulike aktiviteter.  Vi ønsker å bidra til at barn og unge kom-
mer i aktivitet med noe de synes er gøy. Samtidig vil vi tilby sosial omgang med 

andre barn og unge, hvor man kan skape vennskap, interesse eller få en ny hobby. 

Alle aktiviteter denne uken er gratis og barna får servert lunsj hver dag.  

Husk å ta med drikkeflaske og evt. skiftetøy ved behov.

Torsdag 28/6 legger vi opp til felles avslutning og grilling  
ved Gjerdrum u.skole fra kl. 1500-1600.  

(Påmelding på nettet samtidig med øvrige aktiviteter). 

Vi forsøker å tilrettelegge for funksjonshemmede. Ta kontakt ved behov for  
tilrettelegging eller om det er annen informasjon vi bør vite om barnet ditt.

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder ved alle aktiviteter.  
(Vi forbeholder oss retten til å gjøre prioriteringer ved spesialbehov)

Dersom du skulle ha behov for skyss til og fra noen av aktivitetene vil vi forsøke  
å være behjelpelige med dette. Gi beskjed til Kjersti (kontaktinfo under)

Påmelding skjer elektronisk. Gå inn på 
www.gjerdrum.kommune.no eller via www.gil.no

Påmeldingsfrist er torsdag 14. juni.

Taekwondo
Gjerdrum Taekwondo arrangerer 2 treningsøk-
ter for nybegynnere i taekwondo. Her vil du lære 
grunnteknikker i selvforsvar. Taekwondo er en 
morsom idrett for alle fra 6 – 106 år. Ta med 
treningstøy og vannflaske! Ellers trenger du ikke 
annet utstyr enn deg selv. 

Dager: mandag og onsdag kveld
Tid: kl 19.00 – 20.30
Alder: fra 2. trinn (2010)
Oppmøte: Idrettshallen

Mikro-Monsen
Er du glad i å være ute i naturen? I samarbeid med 
Gjerdrum Frilufts-SFO inviterer vi til 4 dager med 
friluftsaktiviteter. Her skal barna få utforske natu-
ren, leke, lære og ikke minst mestre. Her er det kun 
fantasien som setter grenser. 

Dager:  mandag – torsdag
Tid:  kl. 09.00 – 15.00
Alder: fra 1. – 4. trinn (2011 – 2008)
Oppmøte:  Almenningsvegen 4 – Frilufts-SFO

Skateboardkurs 
Liker du å skate eller har lyst til å lære deg det? 
Dette 2-dagers kurset passer for både nybegynnere 
og de som har litt erfaring. Det kommer «proffe» 
instruktører, og de har også med seg utstyr til 
utlån. Kurset holdes utendørs ved Veståsen skole 
ved skaterampa der.

Dager:  Gruppe 1: mandag – tirsdag, 
 Gruppe 2: onsdag – torsdag
Tid:  09.00 - 11.30 (avsluttes med lunsj)
Alder: fra 4. trinn (2008) 
Oppmøte:  Veståsen skole – ute!

Kodekurs
Er du interessert i data eller dataspill, og kunne 
tenke deg å skape noe selv? Gjerdrum kodeklubb 
inviterer DEG til lek og læring med programmering. 
Vi bruker Scratch, som er et programmeringsspråk 
hvor en programmerer ved å dra og sette sammen 
klosser, litt som å bygge med LEGO. Veldig fint om 
du kan ta med egen bærbar PC med nettleser. Vi har 
noen få til utlån, men da må vi vite det på forhånd.

Dager: tirsdag og torsdag kveld
Tid:  kl. 18.00 – 20.00
Alder: fra 3. trinn (2009)
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Scoot / sparkesykkel-kurs

Vi kan i år tilby 2-dagers kurs på scoot/sparkesyk-
kel i aktivitetsuka! Kurset passer for nybegynnere 
og de som har litt mer erfaring. Det er mulig å låne 
scoot om du ikke har selv. Kurset holdes utendørs 
ved Gjerdrum ungdomsskole der den nystartede 
Gjerdrum Rullepark har jobbet iherdig for å få på 
plass splitter nye ramper for alt som ruller fort på 
to og fire hjul!

Dager: gruppe 1 mandag – tirsdag 
 gruppe 2 onsdag – torsdag
Tid:  kl. 10.00 – 14.00
Alder: fra 4. trinn (2008) 
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole 

BMX-kurs
Vi kan i år tilby 2-dagers kurs på BMX i aktivitets-
uka! Kurset passer for nybegynnere og de som har  
litt mer erfaring. Det er mulig å låne BMX-sykkel om 
du ikke har selv. Kurset holdes utendørs ved Gjer-
drum ungdomsskole der den nystartede Gjerdrum 
Rullepark har jobbet iherdig for å få på plass splitter 
nye ramper for alt som ruller fort på to og fire hjul!

Dager: gruppe 1 mandag – tirsdag 
 gruppe 2 onsdag – torsdag
Tid:  kl. 10.00 – 14.00
Alder: fra 4. trinn (2008) 
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

MasterChef

Liker du å lage mat? Da er «MasterChef Junior» noe 
for deg. Dette er en matlagingskonkurranse etter 
inspirasjon fra den britiske TV-serien. Deltagerne 
må brette opp ermene, ta på seg forkleet og gjøre seg 
klare til utfordringer på kjøkkenet. Det deles inn i 
lag hvor man sammen skal kokkelere en 3-retters 
meny som skal stilles opp for dommerne. Samar-
beid, matglede, kreativitet og smak står i fokus disse 
dagene. Utstyr: Forkle, innesko og evt. hårstrikk.

Dager: gruppe 1 mandag – tirsdag 
 (Veståsen skole – skolekjøkkenet)
 gruppe 2 onsdag – torsdag 
 (Gjerdrum barneskole – skolekjøkkenet)
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 4. trinn (2008) 

Band
Er du glad i musikk, spiller du et instrument allerede 
og kunne tenke deg å spille litt sammen med flere 
andre? Nå har du mulighet. Dette kurset passer for 
både nybegynnere og de som kan spille fra før, vi 
deler inn i flere band ut fra alder, nivå, erfaring m.m.
Sammen med Aleksander Lindås og Eirik Kråke-
nes får du muligheten til å teste flere instrumenter 
og kurslederne tar med seg fine tilskudd til beset-
ningen som: synther, diverse teknologiske musik-
keffekter, lap steel, mandolin og annet. Det blir en 
spennende uke hvor vi skal leke, forske og bli kjent 
musikalsk og sosialt.

Dager: mandag - torsdag
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 4. trinn (2008)
 Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Fotokurs
Bli med på morsomme fotodager og lær å ta de gode 
bildene. Sammen med fotograf Ronny Østnes vil du 
bli inspirert til hvordan du kan bruke kamera til å 
lage historier. Vi benytter storskjerm og er innom 
temaer som musikkvideoer, filmer, reklame, og selv-
følgelig masse fotografi. Du er mye ute og fotograferer 
sammen med de andre deltakerne på jakt etter å løse 
artige oppgaver. Kurset har ingen krav til spesielt foto-
utstyr og du kan gjerne fotografere med mobiltelefon.

Dager: mandag og tirsdag
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 5. – 10. trinn (2007-2002)
 Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Jegerskyting
Bor det en jegerspire i deg? Gjerdrum Jeger & Fisk 
og Gjerdrum skytterlag inviterer til to kvelder på 
skytterbanen. Her vil du få muligheten til å prøve 
skyting med både hagle og rifle.
Dager: onsdag og torsdag
Tid:  kl. 18.00-21.00
Alder: fra 6. trinn (må ha fylt 12 år)
 Oppmøte: Skytterbanen – Ulvedalen 
¨ – innerst i Ulvedalsvegen

Ved spørsmål ring: Kjersti på tlf. 922 98 474 eller Monica på tlf. 977 15 115, 
e-post: kjersti.eskild.havenstrom@gjerdrum.kommune.no eller dagligleder@gil.no

Ved spørsmål ring: Kjersti på tlf. 922 98 474 eller Monica på tlf. 977 15 115, 
e-post: kjersti.eskild.havenstrom@gjerdrum.kommune.no eller dagligleder@gil.no

RBU – «Ressursnettverk for Barn og Unge i Gjerdrum»  
(tilknyttet Gjerdrum idrettslag), fritidstjenesten og virksomhet for  
kultur i Gjerdrum kommune, frivillige lag og foreninger arrangerer

Ferieaktivitetsuka “Jeg fant, jeg fant!” 
for barn og ungdom i uke 26 nå i sommer
(25. – 28. juni 2018)

ALLE AKTIVITETER ER GRATIS!Påmelding på nett:www.gjerdrum.kommune.nowww.gil.no
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Foto: Frøydis Rolid



Golfkurs

Gjerdrum golfklubb inviterer til golfkurs. Du 
trenger ikke å ha eget utstyr – alle deltakere får 
låne utstyr. Forkunnskaper om golf er heller ikke 
nødvendig. Ta på uteklær og møt opp til en morsom 
og lærerik dag på golfbanen. 

Dager: torsdag
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 5. trinn (2007)
 Oppmøte: Gjerdrum golfklubb

Visste du at «Jeg fant, jeg fant» er på Facebook? Følg oss her: 
www.facebook.com/pages/Jeg-fant-jeg-fant-aktivitetsuke-for-barn-og-unge/

2018

Ressursnettverk for barn og unge

Gjerdrum 
kommune

I samarbeid med

Ressursnettverk 
for barn og unge

Påmeldingen åpner onsdag 23. mai kl. 09.00
Påmeldingsfrist torsdag 14. juni

www.gjerdrum.kommune.no –> kultur, idrett og fritid –> barn & unge –> Jeg fant, jeg fant
www.gil.no

AKTIVITETSKALENDER
MANDAG 25.06 TIRSDAG 26.06 ONSDAG 27.06 TORSDAG 28.06

Aktiviteter i hallen 
09:00 – 15:00 

Aktiviteter ihallen 
09:00 – 15:00

Aktiviteter i hallen  
09:00 – 15:00

Aktiviteter i hallen  
09:00 – 15:00

Ridekurs  
3. – 7.trinn  
10:00 – 15:00 

Ridekurs  
3. – 7.trinn  
10:00 – 15:00 

Ridekurs  
3. – 7.trinn  
10:00 – 15:00 

Riding for ungdom  
10:00 – 15:00 

Musikal-kurs  
10:00 – 15:00

Musikal-kurs  
10:00 – 15:00

Musikal-kurs  
10:00 – 15:00

Musikal-kurs  
10:00 – 15:00

Skatekurs gr 1  
09:00 – 11:30

Skatekurs gr 1  
09:00 – 11:30

Skatekurs gr 2  
09:00 – 11:30

Skatekurs gr 2  
09:00 – 11:30

MasterChef gr 1  
10:00 – 15:00

MasterChef gr 1  
10:00 – 15:00

MasterChef gr 2  
10:00 – 15:00

MasterChef gr 2  
10:00 – 15:00

Mikromonsen  
09:00 – 15:00

Mikromonsen  
09:00 – 15:00

Mikromonsen  
09:00 – 15:00

Mikromonsen  
09:00 – 15:00

Band  
10:00 – 15:00 

Band  
10:00 – 15:00

Band  
10:00 – 15:00

Band  
10:00 – 15:00

Golfkurs  
10:00 – 15:00 

Jegerskyting
18:00 – 21:00

Jegerskyting
18:00 – 21:00

Mesternes Mester  
09:00 – 14:00 

Mesternes Mester  
09:00 – 14:00 

Fotokurs  
10:00 – 15:00

Fotokurs  
10:00 – 15:00

Tegne – og malekurs  
10:00 – 15:00 

Tegne – og malekurs  
10:00 – 15:00 

Tegne – og malekurs  
10:00 – 15:00 

Tegne – og malekurs  
10:00 – 15:00 

Scoot  
gruppe 1  
10:00 – 14:00

Scoot  
gruppe 1  
10:00 – 14:00

Scoot   
gruppe 2  
10:00 – 14:00

Scoot   
gruppe 2  
10:00 – 14:00

BMX  
gruppe 1  
10:00 – 14:00

BMX  
gruppe 1  
10:00 – 14:00

BMX   
gruppe 2  
10:00 – 14:00

BMX   
gruppe 2  
10:00 – 14:00

Kodekurs  
18:00 – 20:00 

Kodekurs  
18:00 – 20:00 

Taekwondo  
19:00 – 20:30

Taekwondo  
19:00 – 20:30

– uka der barn og unge kan være med på aktiviteter de synes er gøy, helt gratis!

Felles avslutning for alle på GUS torsdag 28.6 kl. 1500-1600
Foreldre er også velkomne!


