
Halvårsplan teaterkurs 2021                                                                                                      

 Hei til alle dere foresatte, som har elev/elever som skal delta på teaterkurs frem til jul (fra uke 37-50) Mitt navn 

er Anna Buen Michelet og det er jeg som skal lede kurset som vil foregå en time i uken og som vil bunne i en 

liten visning før jul. Jeg er utdannet dramapedagog ved OsloMet og har tidligere jobbet på Kjelsås AKS på første 

trinn. Per dags dato studerer jeg på første året på bachelor i barnevern ved OsloMet.  

Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med kurs og bli kjent med alle dere som skal være med på 

dramakurset. Jeg er pedagogisk opptatt av hvordan å legge til rette for mestring gjennom å jobbe fellesskaps-

styrkende. Jeg har som mål at alle i gruppen skal oppleve mestringsglede og egenutvikling, gjennom prøving og 

“feiling”, å se og støtte hverandre.  

Vi kommer til å begynne med å ta det litt rolig, og se om vi kan bli litt kjent gjennom noen morsomme leker og 

øvelser. - Der det ikke kommer til å være noe rett eller galt, og barna vil bli utfordret til medvirkning gjennom å 

selv lytte og handle etter egne lyster. gjennom halvåret som kommer vil vi jobbe med hvordan barna kan utvikle 

evner til å utvikle seg med kroppen som uttrykksform, gjennom bevegelse, stemmebruk og forestillingsevne. 

Kurset vil hele tiden være opptatt av å jobbe gruppedynamisk, med særlig fokus på lek og dramatisering 

gjennom øvelser i samspill. Selv om kurset også vil inkludere noe form for karakter og rollearbeid vil 

teaterkurset legge større fokus på øvelse innen kollektiv tilstedeværelse og forestillingsevne i gruppe.  

Jeg gleder meg som sagt masse til å bli kjent med dere alle, og om det skulle være noe eller noe dere lurer på er 

det selvfølgelig bare å ta kontakt gjennom baseledere. 

Med vennlig hilsen Anna Buen Michelet.  

 

Uke Klasse Dato og 

klokkeslett 
Hva: opplegg Informasjon til 

AKS/barn/foreldre 
Rom 

37 3. trinn Tirsdag 

14.09.21 

14:15-15:15 

Oppstart - bli kjent 

 

aulaen 

37 4. trinn Fredag 

17.09.21 

14:15-15:15 

Oppstart - bli kjent 

 

uværs-

hallen 

38 3. trinn Tirsdag 

21.09.21 

14:15-15:15 

Tilnærming av nye 

øvelser og leker - feil 

finnes ikke! 

 

aulaen 



38 4. trinn Fredag 

24.09.21 

14:15-15:15 

Tilnærming av nye 

øvelser og leker - feil 

finnes ikke! 

 

uværs-

hallen 

39 3. trinn Tirsdag 

28.09.21 

14:15-15:15 

forteller- 

improvisasjon i gruppe - 

Gruppedynamikk 

 

aulaen 

39 4. trinn Fredag 

01.10.21 

14:15-15:15 

forteller- 

improvisasjon i gruppe - 

Gruppedynamikk 

 

uværs-

hallen 

40 

 

HØSTFERIE 

 

Ikke teaterkurs. 

God høstferie! 

 

41 3. trinn Tirsdag 

12.10.21 

14:15-15:15 

Fortellerkunst - øve på å 

lage fortelling til 

objekt/fortelle-terninger 

Alle barna skal ha med 

seg et objekt hver (mer 

info kommer) 

aulaen 

41 4. trinn Fredag 

15.10.21 

14:15-15:15 

Fortellerkunst - øve på å 

lage fortelling til 

objekt/fortelle-terninger 

Alle barna skal ha med 

seg et objekt hver (mer 

info kommer) 

uværs- 

hallen 

42 3. trinn Tirsdag 

19.10.21 

14:15-15:15 

Starte på valg av eventyr. 

Hva vil vi fortelle? 

 

aulaen 



42 4. trinn Fredag 

22.10.21 

14:15-15:15 

Starte på valg av Eventyr. 

Hva vil vi fortelle 

 

uværs-

hallen 

43 3. trinn Tirsdag 

26.10.21 

14:15-15:15 

Eventyr/fortelling valg. 

Starte på dramatisering 

 

aulaen 

43 4. trinn Fredag 

29.10.21 

14:15-15:15 

Eventyr/fortelling valg. 

Starte på dramatisering 

 

uværs-

hallen 

44 3. trinn Tirsdag 

02.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering - 

improvisasjon og rollelek 

 

aulaen 

44 4. trinn Fredag 

05.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering - 

improvisasjon og rollelek 

 

uværs-

hallen 

45 3. trinn Tirsdag 

09.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering - Status 

 

aulaen 

45 4. trinn Fredag 

12.11.21 

14:15-15:15 

Improvisasjon - status 

 

uværs-

hallen 



46 3. trinn Tirsdag 

16.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering av 

eventyr/fortelling 

 

aulaen 

46 4. trinn Fredag 

19.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering av 

eventyr/fortelling 

 

uværs-

hallen 

47 3. trinn Tirsdag 

23.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering 

 

aulaen 

47 4. trinn Fredag 

26.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering 

 

uværs-

hallen 

48 3. trinn Tirsdag 

30.11.21 

14:15-15:15 

Dramatisering Ha med kostymer(Mer 

info kommer) 

aulaen 

48 4. trinn Fredag 

03.12.21 

14:15-15:15 

Dramatisering Ha med kostymer (Mer 

info kommer) 

uværs-

hallen 

49 3. trinn Tirsdag 

07.12.21 

14:15-15:15 

Generalprøve  

  

(Spille forestillingen siste 

gang før vi viser den 

frem) 

Ha med kostymer (Mer 

info kommer) 

aulaen 



49 4. trinn Fredag 

10.12.21 

14:15-15:15 

Generalprøve  

  

(Spille forestillingen siste 

gang før vi viser den 

frem) 

Ha med kostymer (Mer 

info kommer) 

uværs-

hallen 

50 3. trinn Tirsdag 

14.12.21 

14:15-15:15 

Visning på AKS 

 

Visning for 3. trinn 

AKS 

(og gjerne 4.trinn - 

teater) 

 14:45 - 15:15 

aulaen  

50 4. trinn Fredag 

17.12.21 

14:15-15:15 

Visning på AKS 

 

Visning for 4. trinn 

AKS  (og gjerne 3.trinn 

- teater) 

14:45 - 15:15 

uværs-

hallen 



50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. trinn 

og 

4.trinn 

 

Fredag 

KVELD 

  

17.12.21 

  

Oppmøte 

3.trinn 

17:30-18:45 

  

Oppmøte 

4.trinn 

18:30-20:00 

Visning for foreldre  

17:30- 18:00 

Oppvarming og opprigg 

  

18:00-18:30 

forestilling 3. trinn 

  

18:30-19:00 

rydding, opprigg og 

oppvarming 
 

19:00-19:30 

forestilling 4. trinn  

  

19:30-20:00 Rydding 

Foreldre 3.trinn: 

18:00-18:30 

  

Foreldre 4. trinn: 

19:00-19:30 
 

 

Begge 

gruppe-

ne: 

Aulaen 

51 

 

JULEFERIE 

 

Ikke teaterkurs. 

God juleferie!  

 

  

 
 
 
 
 
 



 


