
Krealist-kurs
Velkommen til

med tema VULKAN og ILD 

februar–mars 2009

Vi skal:olære hva som foregår i en vulkan odekorere 
en stor vulkanmodell olage et vulkanutbrudd(!), både kjemisk 
og med bevegelser, lyd og musikk ose på vulkanske bergarter 
i Nittedal obesøke Oslo Hovedbrannstasjonen for å lære om ild

Ideen til KREALISTkurset fikk jeg etter mine tre aktive sønners utallige utspill gjennom
flere år: «Hvorfor heter det hvorfor», «Tenk om jeg kunne gå med hodet, da», «Kan vi 
ikke bare lage en ny» (samme hva som er ødelagt!) og «Se den skyen ligner en liten 
andunge med sekk på», glir helt naturlig inn mellom «Kan du hjelpe meg å knytte 
skolissen» og «Kan jeg få en pannekake til».

Hvis man tenker at en KREALIST er en person som ved å kombinere kunnskap fra ulike 
fagområder får nye og spennende utfordringer, muligheter og resultater, – så må jo
barn være naturlige KREALISTER! De beveger seg daglig ubesværet inn og ut av absolutt
alle tenkelige og utenkelige fagfelt og lander stadig på uventede og kreative løsninger.

KREALISTkurset er derfor et tverrfaglig kurs som vil stimulere barns naturlige og 
kreative utfoldelse innenfor realfag, filosofi, kunstneriske fag og entreprenørskap.

Eline Hjelle
initiativtager og kursleder

Hvorfor heter det 

 hvorfor?

Takk til samarbeidspartnere:

2-ukers kurs på Teknisk Museum for barn på 
8–10 år i følge med en voksen! Sammen
skal vi studere temaet VULKAN og ILD sett 
fra mange vinkler, sammen med 
en geolog, en regissør/koreograf, 
en musiker, en kunstner og 
en vitensenterpedagog!



Krealistkurs februar-mars 2009:  

vulkan og ild

Lørdag 28. februar kl. 11–15, Teknisk Museum

kl. 11.00–12.30 Hva er en vulkan? Om hva som foregår i en vulkan før, under og etter et   

 utbrudd. Samt praktisk arbeide.

kl. 12.30–13.00 LUNSJ

kl. 13.00–14.00 Vi deler oss i to grupper der den ene gruppen skal skape et vulkanutbrudd 

 ved hjelp av bevegelser og den andre gruppen skal skape et vulkanutbrudd  

 ved hjelp av lyd og musikk. Etterpå viser gruppene resultatene for hverandre.

Kl. 14.00–15.00 Gruppene bytter oppgaver. 

Tirsdag 3. mars kl. 17–19, Oslo Hovedbrannstasjon

kl. 17.00–19.00 Vi får omvisning, brannkurs og lærer om ild.

Hvem er kurset for?

Kurset er for barn på 8 –10 år i følge 

med en voksen. Det kreves ingen 

forkunnskaper, men det er en fordel 

om både den voksne og barnet er 

nysgjerrig og liker å stille spørsmål! 

Hvor holdes kurset?

Vi skal være i kurslokalene til 

Teknisk Museum. Vi skal også på tur 

til steinbruddet Bjønndalen bruk i 

Nittedal og til Oslo Hovedbrann-

stasjon (v/Youngstorget).

KURSOVERSIKT To lørdager kl. 11–15 og to tirsdager kl. 17–19

Tirsdag 17. mars kl. 17–19, Bjønndalen Bruk i Nittedal

kl. 17.00–19.00 Vi får omvisning i steinbruddet, ser på det vulkanske området og de 

 vulkanske bergartene. Vi får informasjon om hvordan steinbruddet 

 behandler steinene og hva de brukes til.   

Lørdag 21. mars kl. 11–15, Teknisk Museum

kl. 11.00–11.45 Mer om vulkaner.

kl. 11.45–12.30 Dekorering av en stor vulkanmodell.

kl. 12.30–13.00 LUNSJ

kl. 13.00–14.45 Vi fortsetter dekoreringen av vulkanmodellen og gjør klar til vulkanutbrudd  

 og gjennomfører et kjemisk vulkanutbrudd(!)

kl. 14.45–15.00 Avslutning med utdeling av fagpermer og diplom til barna.

M
e
re
the Frøyland, GE

OL
OG

Ja
n A

lf
red Andersson, vi

te
ns

en
te

rp
e
da

g
ogInnledere

E
lla

 
F
isk

um
, RE

GISSØR/KO
RE

OG

RA
F

Camilla Øyhu
s, 

ku
ns
tm

a
le

r 

For påmelding, ta kontakt med kursleder Eline Hjelle, telefon 481 78 737 eller send en 
e-post til kurs@krealist.no. Det er plass til 15 voksne i følge med barn i alderen 8–10 
år på dette kurset.

Vi er to dager på Teknisk Museum (Kjelsåsveien 143) og to dager på ekskursjon til 
Nittedal og Oslo Hovedbrannstasjon (v/Youngstorget). Kurset går to lørdager og to 
tirsdager i februar–mars, med oppstart lørdag 28. februar og avslutning tirsdag 21. mars.

Kursavgift er kr. 1.200, som er samlet pris for 1 barn og 1 voksen.
Les mer på: www.krealist.no

  Velkommen på kurs!
             Hilsen Eline 


