
Sommerskolen arrangeres av lag og foreninger i samarbeid med Kristiansund kommune

FERIETILBUD TIL BARN OG UNGE 2021



VELKOMMEN TIL SOMMERSKOLEN 2021

Sommerskolen er for deg  
mellom 6-18 år 
 

Dette blir det største og mest omfattende ferietilbudet vi har 

hatt noensinne, og inneholder tilbud innen mange kunst- og 

kulturfag. Hovedfokuset er tilbud for de mellom 5. og 10. klasse, 

og spesielt med tanke på de som skal over i ungdomstrinnet eller 

til videregående skole. Men tradisjon tro, inneholder tilbudet også 

aktiviteter for de som er yngre. Mange av tilbudene er gratis, men 

hvis du velger en aktivitet som koster penger eller krever utstyr du 

ikke har, se siste side for informasjon om støtteordninger. 

 

Her har alle muligheten til å delta i aktiviteter sammen jevnaldrende, 

og knytte nye bekjentskaper og vennskap i løpet av sommeren. 

Kanskje det blir litt lettere å møtes til et nytt skoleår på en ny 

skole? Kommunen samarbeider med en rekke lag og foreninger 

i Kristiansund om tilbudene, og det er en gyllen anledning til å bli 

kjent med en ny aktivitet, fordype seg i en eksisterende hobby, eller å 

orientere seg litt i det som finnes av fritidsaktiviteter her. 

 

Påmeldingen er bindende 
Åpner 01. juni 
Påmeldingsfrist 10. juni 
Resttorg åpner 15. juni 
 

Det er i utgangspunktet førstemann til mølla, så finn din favoritt 

og meld deg på i dag! For å ta hensyn til flest mulig ønsker, har vi i 

søknadsskjemaet bedt dere om å velge første, andre og tredjevalg. 

Første, andre og tredjevalg kan være i samme uka, eller spredt »



TID Uke 27-30, mandag–fredag 
ALDER Fra 5. klasse   
PRIS  Gratis  
STED På farten, base i Festiviteten  
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Marit Dullaert: 92 40 89 48 

PRAKTISK INFO

SOMMERSKOLENS 
NYHETSREDAKSJON
Går du med en journalist i magen? Som medlem av sommerskolens 

nyhetsteam vil du jobbe med å synliggjøre hva som skjer på de ulike 

campene. Du jobber i redaksjonen i èn uke, og i løpet av den uken 

får du lære ulike måter å formidle informasjon. Lage bildeserier, 

skrive nyhetsbrev, kanskje lage en podcast eller et radioinnslag? 

Mulighetene er mange, og vi legger opp til at alle får prøve det de 

har mest lyst til. En ting er sikkert; du vil være på farten rundtomkring 

og få med deg det som skjer på sommerskolen!
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FRA 5. 
KLASSE

utover sommeren ut fra hvilket behov DU har! Du får kun tilbud om 

EN uke i første omgang. 

 

Dere vil få tilbakemelding innen 15. juni om hvilken camp du har fått 

plass på. Vi etterstreber at så mange som mulig skal få sitt førstevalg. 

For at alle skal få mulighet til å være med på en eller flere aktuelle 

tilbud, åpner vi også et resttorg fra 15.juni, som vil være åpen til 

campene er fulle. Her kan du da melde deg på flere tilbud. 

 

Påmeldingsskjema finner du ved å gå inn på www.kristiansund.

kommune.no/sommerskolen. Restplasser blir publisert på samme 

sted, og på facebook-siden «Sommerskolen i Kristiansund. 

 

Velkommen til en spennende sommer i Kristiansund!



PRAKTISK INFO

FRILUFTSSKOLEN
Her får du oppleve friluftsliv i et fantastisk område og lære om 

grunnleggende friluftslivstema. Bli med da vel! Friluftsskole på Viken 

Gård er en tradisjon og i år utvider til 4 uker med herlig friluftsliv. Vi 

åpner for inntil 20 deltakere hver uke og vil bruke området ved Viken 

Gård samt turområdene rundt. Detaljer for hver dag vil avhenge av 

vær og forhold, men noen stikkord er fisketur, bading, bueskyting, 

klatrepark, tur i fjæra, fjelltur, kart og kompass og mye mer. Og så 

blir det selvsagt mye utelek og moro sammen med andre barn og 

ungdom. Vi må selvsagt gjøre noen tilpasninger til koronasituasjonen, 

men dette skal ikke hindre oss i å få til fine dager sammen. Vi må  

gjøre oppmerksom på at det  

ikke blir overnatting i telt i år.  

 

Tilbudet skal være for alle, og  

det er derfor mulig å søke om  

redusert deltakeravgift.  

Ta kontakt med Mattis Mikkelsen  

for mer informasjon.
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TID Uke 25-28, mandag–fredag  
ALDER 10-14 år  
PRIS  500,-  
STED Viken Gard, Frei   
ARR. Nordmøre og Romsdal Friluftsråd  
i samarbeid med Kristiansund kommune og 
frivillige lag og organisasjoner.  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Mattis Mikkelsen: 90 97 32 53 
mattis@friluftsraad.no

TID Uke 26 og 27, mandag–fredag 
ALDER Fra 12 år   
PRIS  Gratis  
STED Mellemværftet  
ARR. Mellemværftet fartøyvern-
forening, foreningen RS Christiansund og 
Kristiansund museum i samarbeid med 
Kristiansund kommune 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Hilde Wilmot: 91 52 75 08 

PRAKTISK INFO

KUL KYSTKULTUR
Her får du oppleve ekte Nordmørsk kystkultur og kjenne lukten 

av tjære og sjø!. Vi skal blant annet jobbe i smia, snekre på 

snekkerloftet og være med på seiltur. Vi skal også fiske og ro og 

oppleve hvordan man tørket fisk på bergene, det er bare å glede 

seg – det gjør vi! 
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TID Uke 26 og 27, mandag–fredag   
ALDER Fra 5. klasse  
PRIS  Gratis  
STED Goma Atelier,  
 på Goma fabrikker i vågen   
ARR. Goma Atelier i samarbeid  
 med Kristiansund kommune 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Signe Aasen: 99 22 82 50  

PRAKTISK INFO

ART CAMP
Velkommen inn i en kreativ oase sammen med oss! Her kan du 

skape dine egne kunstverk. Vi leker oss med farger, former og 

forskjellige teknikker innen ulike kunstuttrykk, og lager en utstilling på 

slutten av campen. Vi gleder oss til å bli kjent med kunstneren i deg! 

FRA 5. 
KLASSE

8

Fo
to

: iSto
c

k

TID Uke 30, mandag–fredag 
ALDER 11-16 år 
PRIS Gratis 
STED Festiviteten  
ARR. LD-studio  
 Filmskolen for barn og unge 
 
KONTAKTINFORMASJON  
Georg Deocariza: 93 04 46 36 
georg@ld.studiofa

PRAKTISK INFO

FILMSKOLE
Dette er for deg som vil kombinere moderne medium med film, 

musikk og skuespill, og liker å eksperimentere med filmer på TikTok 

og Youtube. 

 

På filmskolen skal dere gjennom alle leddene som trengs for å 

produsere deres egen 15-min kortfilm (manusforfatting, regi, skuespill, 

filming, klipp/ferdigstilling).   

 

Hver periode avsluttes med en åpen filmvisning/premiere, som vi 

arrangerer sammen. 

 

Du trenger ikke eget utstyr  

for å delta på filmskolen.

11-16 ÅR
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TID 21. -25. juni 11-13 år, mandag–fredag 
 28. -30. juni 7-11 år, mandag–onsdag   
ALDER 7-14 år  
PRIS Gratis 
STED Atlanten Ungdomsskole   
ARR. Matmestring 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Instagram: Små Kokker eller  
post@småkokker.no (mobil 91 51 81 91) 

PRAKTISK INFO

BOBLENDE MATKURS
Et kurs for de mellom 7-14 år. Her får du lære alt du trenger for å sørge for at 

kroppen får riktig næring til at kropp og hodet får utvikle seg best mulig. Etter 

kurset står du rustet til å imponere familie og venner på kjøkkenet! Vi skal ha det 

gøy, lage masse deilig mat og lære litt om å ta gode matvalg. Våre engasjerte 

Matmestere deler sine kunnskaper og ferdigheter gjennom flere dager med 

kurs. Du kan melde deg på for enkeltdager og som et sammenhengende kurs. 

Begrenset antall plasser så vær tidlig ute. Vel møtt!

7-14 ÅR
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TID Uke 27-28, mandag–fredag  
ALDER Fra 12 år   
PRIS  Gratis  
STED Festiviteten  
ARR. Foreningen Mor-ild i  samarbeid  
 med Kristiansund kommune 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Rolf Mørck: 41 62 11 10 og   
Marit Dullaert: 92 40 89 48 

PRAKTISK INFO

MEKK EN MUSIKAL
Liker du å spille teater, synge og danse? I denne sommercampen skal vi lage vår 

egen lille musikal!  Med bakgrunn i figurene og musikken fra forestillingen om Syver 

og Beatrice, skal vi jobbe fram manus, leke med scene, musikk, dans og kostymer 

og altså produsere vår egen miniforestilling. Det kan være greit om du har vært 

med på noe foretillingsarbeid fra før, men hovedsaken er at du synes musikal er 

gøy! Vi gleder oss til å treffe DEG! 

Det er mulig å være med enten èn eller to uker; og da kan det være greit at du 

skriver hvilken uke som er førsteprioritet. Innholdet i ukene blir slik: 

Uke 27: Denne uken blir det mest fokus på å dikte historie, lage våre egne danser 

og sette sammen hva som skal være innholdet i forestillingen. Elsker du å skrive, 

har du en liten manusforfatter i magen,  

eller har lyst å designe et kostyme eller  

en kulisse, så er dette uken for deg.  

Uke 28: Nå øver vi inn det vi lagde i  

første uken, og uansett om du var  

med å skrive historien eller ikke, så er   

 mye sang, teater og dans – og  

planen er å få vist fram forestillingen          

på slutten av uken. Velkommen!      

                  

FRA
12 ÅR
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TID Uke 28, mandag–fredag   
ALDER 5.-7. klasse  
PRIS Gratis 
STED Gamle biblioteket   
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON  
kulturby@kristiansund.kommune.no

PRAKTISK INFO

DANS OG TEATERLEK
En uke fylt av danseglede, med en tur innom teaterverdenen. 

Dette er uken både for deg som ikke har prøvd dans før, og deg 

som har danset før og som synes det er gøy å lære noe nytt. Uken 

avsluttes med en felles dag og visning med Mekk en musikal. 
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TID Uke 29, mandag–fredag 
ALDER 8.-10. klasse  
PRIS Gratis 
STED Anetts Danceteria  
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON   
kulturby@kristiansund.kommune.no 

PRAKTISK INFO

DANS
Har du lyst på en uke med masse dans og kreativitet? Her får du 

daglige danseklasser innen jazz, moderne og musikal, og lærer å 

jobbe kreativt sammen med andre. Hver dag avsluttes med enkel 

tøying og skadeforebyggende øvelser med fysioterapeut. 

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 28, mandag–fredag   
ALDER Fra 12 år  
PRIS Gratis 
STED Oppmøtested kommer   
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Hanne Tømmervåg: 97 17 03 36  

PRAKTISK INFO

PRODUSENTCAMP
Synes du det er gøy å sørge for at ting kan skje? Her jobber 

vi knyttet opp mot musikal – og dansecampen, slik at vi kan 

komme og se hvordan de jobber og få trening i praktisk 

gjennomføring ved å legge opp f.eks. prøveplan eller gjennomføre 

en testgeneralprøve. Vi jobber også med utlysningstekster, 

produksjon, søknadsskriving og litt excelkompetanse som budsjett 

og regnskap. I tillegg bryner vi oss på praktisk gjennomføring av 

enten prøver eller generalforsamling. 

FRA
12 ÅR
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TID Uke 30, onsdag–fredag 
ALDER Fra 8. klasse   
PRIS Gratis 
STED Oppmøtested kommer  
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Marit Dullaert: 92 40 89 48 

PRAKTISK INFO

REDESIGN OG  
MØBELVERKSTED
Bli med og slipp fantasien løs! Lag noe spesielt og eget med 

redesign, eller bygg ditt eget møbel etter eget design. Her vil 

du få mulighet til å prøve deg på forskjellige oppgaver. Med 

kyndig veiledning av møbelsnekker Peter Bors og skomaker og 

møbeltapetserer Shanna Lund, skal vi få gråsteiner til å glitre som 

diamanter! 

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 29, mandag–fredag   
ALDER Fra 8. klasse  
PRIS Gratis 
STED Nordic Light   
ARR. Ung Nordic Light,  
 Kristiansund kameraklubb 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Jonas Jacobsen: 95 46 96 86,  
jonas@familien-jacobsen.no 

  

PRAKTISK INFO

FOTOSKOLE
Har du lyst til å zoome inn og lære deg å bruke et speilreflekskamera? 

Har du lurt på hvordan du stiller inn og leker deg med lukketid, 

blenderåpning og hvordan du finner gode motiver? Har du lyst til å 

lære fra en ung og fremadstormende fotograf, så er denne campen 

for deg!  

 

Vi stiller med utstyr til alle, så her får du alt du trenger for “a picture 

perfect-week”!   

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 26, 27 og 28, mandag–fredag 
ALDER Fra 5-18 år   
STED Braatthallen  
PRIS  150,- per uke. Nye medlemmer  
 må også betale kontingent 250,-  
 for forsikring og medlemskap 
ARR. Kristiansunds Turnforening 
 
PÅMELDING  
For påmelding sjekk ut hjemmesiden til 
KTF: http://turn.kristiansund.com/

 

PRAKTISK INFO

SOMMERTURN
Hva med å lære noe nytt i sommer? Kan du turne fra før, eller er du helt fersk? Vil du 

lære rulle, hjul og håndstående eller jobbe med flikk-flakk, forlengs og baklengs salto 

og skru? Da er dette noe for deg! Du får mulighet til å prøve airtrack, skranke, bom, 

ringer og akrobatikk m.m. Sommerturn er et tilbud for alle jenter og gutter fra 5 til 18 år, 

og gir en unik mulighet til å prøve nye ting og å holde vedlike de ferdighetene man har. 

 

Sommerturn er delt opp i følgende grupper:  

5 år til 3. kl.  (f. 2015-2012)  man-fre, kl. 09:00-10:45 

4.-6. kl. (f. 2011-2009)   man-fre, kl. 10:50-12:35 

7. kl. til 18 år (f. 2008-2003)   man-fre, kl. 13:05-14:50 

 

Gruppene er for jenter og gutter.  

Alle gruppene har plass til 20  

gymnaster hver uke. Alle kan melde  

seg på til en, to eller tre uker.

 ,

FRA 
5-18 ÅR
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Antall uker 1 uke 2 uker 3 uker

Allerede 
medlem

150,- 300,- 450,-

Nye med-
lemmer

400,- 550,- 700,-

Vi  har mulighet til å gi reduksjon i 

deltakeravgift ved behov for det – ta 

kontakt på ktfturn@hotmail.com 
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PRAKTISK INFO

STREETART-VERKSTED
Er du den neste Banksy?  

For første gang kommer gatekunsten til Kristiansund - og DU har 

muligheten til å lære deg triksene av en av landets beste gatekunstnere!  

 

Gatekunsten trender mer enn aldri før. Alle barn og unge har en 

skaperkraft. Gatekunsten gir en unik mulighet til å uttrykke seg og 

utløser den iboende kraften i hvert menneske. Graffitikunstneren Børge 

Brekke kommer til Kristiansund i uke 30 (eventuelt også uke 31?) og vil 

lære deg det du trenger om gatekunst.  

Du vil sammen med Børge og de  

andre elevene i løpet av kurset  

lage et kunstverk som skal glede  

Kristiansunderne i lang tid  

fremover. Tenk så fantastisk og  

kunne sette din signatur på byen!   

 

Les mer om Børge på  

www.borgebrekke.no

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 30, mandag–fredag  
ALDER Fra 8. klasse  
PRIS Gratis  
STED Bakgården Ungdomshus   
ARR. Kulturenheten,  
 kulturby@kristiansund.kommune.no 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Mattis Himo: 94 85 79 54 
kulturby@kristiansund.kommune.no

TID Uke 27, mandag–torsdag 
 Uke 28, mandag–torsdag 
ALDER Fra 8. klasse   
PRIS Gratis 
STED Oppmøtested kommer seinere  
ARR. Friskliv og mestring 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Marit Vaagland 
frisklivssentralen@kristiansund.kommune 

PRAKTISK INFO

AKTIV SOMMER
På Friskliv Aktiv Sommer får du prøvd ulike aktiviteter, både i Kristiansund 

og i nærliggende kommuner. Det blir aktivitet i høyden, til lands og til 

vanns. Vi lover at det blir fine dager med god stemning, utfordringer 

og mestringsfølelse. Det blir servert mat, vi sørger for skyss til de ulike 

aktivitetene - og alt er gratis. 

 

Velkommen til Aktiv Sommer! 

19
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TID Uke 25, 30 og 32  
 Flere turer i løpet av året, se mer  
 info på hjemmeside www.kntur.no  
ALDER Barn opp til 12 år  
STED Nordmøre   
ARR. Kristiansund og Nordmøre  
 Turistforening 
 
PÅMELDING  
www.kntur.no/barnas-turlag  

PRAKTISK INFO

BARNAS TURLAG
Barnas Turlag arrangerer turer og aktiviteter på barnas premisser 

basert på lek, fantasi, spenning, positive opplevelser og sosialt 

fellesskap i nærmiljøet. Målet er å få barn til å bli glad og engasjert i 

den flotte naturen som omgir oss, gjennom en videreføring av den 

norske turtradisjonen. Vi har et variert turprogram også for barna, 

og som deltaker på aktiviteter i regi av Barnas Turlag kan barna 

lære grunnleggende friluftsliv i trygge rammer. 

OPP TIL
12 ÅR
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TID Uke 30, tirsdag–torsdag 
ALDER Fra 8.klasse   
PRIS Gratis 
STED Sted Bueskytterbanen, Paintball- 
 banen + utflukt med fjellklubben  
ARR. Goma bueskyttere, Kristiansund 
fjellklubb og Rensvik Paintballklubb i sam-
arbeid med Kristiansund kommune 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Kulturenheten,  
Kulturby@kristiansund.kommune.no

PRAKTISK INFO

ACTIONCAMP
Bli med på Actioncamp! I tre dager får du prøve tre forskjellige 

idretter, der fellesnevnere er frisk luft,  konsentrasjon og spenning. 

Vi starter med en dag i skytterløypa til bueskytterklubben, reiser 

på klatretur dag nr 2, og avslutter med paintballkamp tredje dag. 

Hver dag blir fylt med både aktivitet og bålkos. Uten mat og drikke, 

duger heltene ikke, så vi sørger for hyggelige og sosiale avbrekk i 

løpet av dagen. 

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 27-31, kl. 08-16  
ALDER 3.- 7. klasse (kommende skoleår) 
PRIS Gratis  
STED Ulike oppmøtesteder etter aktivitet,  
 beskjed vil bli gitt til deltakerne 
ARR. Dahle IL 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Julian Vangen: 92 89 65 95  
adm@dahleil.com  

PRAKTISK INFO

AKTIVITETSSOMMER  
PÅ DAHLE
Her får du prøve ulike idretter hele uken – kanskje finner du din 

favoritt? Vi skal blant annet spille fotball, håndball, prøve squash, 

paintball, allidrett og skyting.  

22
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TID Uke 25, mandag–fredag 
 Uke 33, onsdag–fredag 
ALDER 7 –11 år   
PRIS Pris og påmelding:  
 Gå til www.fotballaktiviteter.no 
STED Sted Nordvesthallen  
ARR. Cfk 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Jan Trygve Pedersen: 962 09 664 
jan.trygve.pedersen@cfk.no  
www.tine.no/tinefotballskole  

PRAKTISK INFO

TINE FOTBALLSKOLE 
Bli med og slipp fantasien løs! Lag noe spesielt og eget med TINE 

Fotballskole er Norges Fotballforbunds offisielle fotballskole.  

 

Sportslig kvalitet, trygge rammer og sunt kosthold er sentrale 

stikkord for TINE Fotballskole. Det er klubbene som er arrangør og 

NFF leverer innholdet og kvalitetssikrer fotballskolene.  

 

I løpet av fotballskolens 3-5 dager, får barn og unge spille fotball, 

men også tips om et godt og variert kosthold.

7-11 ÅR
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TID Uke 27, mandag–fredag  
ALDER 8. klasse og oppover  
PRIS Gratis  
STED Kulturfabrikken   
ARR. Kulturenheten 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Kulturenheten,  
kulturby@kristiansund.kommune.no

PRAKTISK INFO

BANDSKOLEN
Spiller du et instrument, og har du lyst til å lære å spille i band? 

Da er denne bandskolen for deg! Her vil vi arrangere sanger, lære 

hva som trengs for å bli en god bandmusiker, og selvsagt spille 

sammen! 

FRA 8.
KLASSE
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TID Uke 28, mandag–fredag 
ALDER 8. klasse og oppover   
PRIS  Gratis  
STED Kulturfabrikken  
ARR. Kulturenheten 
 
KONTAKTINFORMSJON  
Kulturenheten,  
kulturby@kristiansund.kommune.no 

PRAKTISK INFO

LÅTSKRIVERVERKSTED
Elsker du musikk, og har en låtskriver i magen – da er dette 

campen for deg! Du får jobbe med folk som kan hjelpe deg og 

inspirere deg til å komme i mål med låten din. Om du synger eller 

spiller et instrument spiller ingen rolle, men du må ha litt erfaring 

med å drive med musikk fra før. 

25
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TID Hele sommeren   
ALDER Til 7. klasse  
PRIS Gratis 
ARR. Kristiansund bibliotek 
 

PRAKTISK INFO

SOMMERLES
Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer 

fra 1. juni til 31. august. På sommerles.no kan du registrere bøkene 

du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips, lese den 

eksklusive Sommerles-fortellingen, løse oppgaver og følge med på 

hva vennene dine leser! 

 

Vil du vite mer om Sommerles? Se alt på www.sommerles.no

TIL 7.
KLASSE
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HVA ER INSPIRE CAMP
Inspire Camp er et åpent aktivitetstilbud som 
driftes når skolen har ferie. Samlingene går over 
en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på 
Inspire Camp, og det er åpent for gutter og jenter i 
barneskolealder. Det kreves ingen forkunnskaper 
eller utstyr for å delta. 

Aktivitetene er tilpasset målgruppen, og det er   
fokus på deltakelse, mestring og glede fremfor 

prestasjoner. Gjennom leken utvikler barn og 
unge sine sosiale og fysiske ferdigheter, og de 
opparbeider mestringsfølelse og selvtillit. Barn 
og unge har behov for å bli sett, hørt og føle 
tilhørighet på en trygg arena. Inspire Camp tilbyr 
dette, og sammen skaper vi ferier med gode opp-
levelser gjennom lek, trivsel og fysisk aktivitet. 

Inspire Camp inkluderer: 
- Aktivitet i skolens ferieperioder
- Trygge, engasjerte og kreative aktivitetsledere
- Tilpasset leke- og aktivitetsutstyr
- Egnet arena for aktiviteten

  

TID Uke 26 til 31, onsdager  
 og torsdager kl 16.00 til 18.00 
 ALDER 1.- 4. klasse  
PRIS Gratis 
STED Oppmøtested kommer 
ARR. Drive for Life i samarbeid med  
 Ungdomsrådet i Kristiansund  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Mari Halgunset, mari@drivenorge.no  

PRAKTISK INFO

INSPIRE CAMP
Sammen fyller vi dagene med morsomme og kreative sprell. 

Inspire Camp er  en trygg arena som legger til rette for at alle 

barn og unge skal få oppleve mestring, bli inkludert i et  godt lag, 

utfolde seg i fysisk aktivitet og ha det morsomt. Inspire Camp er et 

åpent aktivitetstilbud som driftes når skolen har ferie. Samlingene 

går over  en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på Inspire 

Camp, og det er åpent for gutter og jenter i  barneskolealder. Det 

kreves ingen forkunnskaper  eller utstyr for å delta.   

ORGANISERING
I samarbeid med lokale aktører som ungdomsråd eller idrettslag, arrangerer Drive for life inspirerende og samlende ferieaktiviteter. Ildsjeler fra ungdomsrådet eller idrettslaget engasjeres som aktivitetsledere, og bidrar til å gjøre ferietilbudet godt kjent i lokalsamfunnet. Lokalpressen inviteres til en av aktivitetsøktene.Inspire Camp er en mulighet for idrettslaget til å skaffe seg dugnadsinntekter, eller for ungdom i kommunen til å få seg en sommerjobb.

Kontaktinfo:

Mari Halgunset
Leder Inspire Camp
mari@drivenorge.no
954 59 843

Eivor Grindeland
Leder Inspire Camp
eivor@drivenorge.no
476 75 674

TIL 4.
KLASSE
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TID Uke 27-30, mandag–fredag 
ALDER Fra 8. klasse  
PRIS Gratis   
STED Base i “Bakgården ungdomshus”  
 på Kongens Plass  
ARR. Kulturenheten i Kristiansund i  
 samarbeid med Kristiansund  
 Ungdomsråd  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Kulturenheten,  
kulturby@kristiansund.kommune.no 

PRAKTISK INFO

FEEL-GOOD CAMP
Som en del av denne gjengen, vil dere planlegge overraskelser til 

deltakere på de andre campene, spre trivsel og sørge for at alle på 

Sommerskolen i Kristiansund har det bra. Kanskje dere disker opp 

med vafler og en sang for noen? Eller spanderer iskrem, gjøgler 

rundt i morsomme kostymer... her er det bare fantasien til dere som 

er med som setter grenser. På denne campen er utgangspunktet at 

alt er mulig, så lenge det sprer glede!
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FRA 8.
KLASSE

  

TID Uke 27, mandag-fredag  
ALDER 12+   
PRIS Gratis 
STED Caroline, Klubba 
ARR. The Convention v/ Tony Steira  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Mareno Steira, mareno@convention.no   

PRAKTISK INFO

CONVENTION  
- E-SPORT FPS BOOT CAMP 
Her skal vi gå igjennom grunnleggende informasjon om FPS verden. 

Her skal vi jobbe med å forbedre aim og strategiplanlegging. Du får 

også lære om teamplay og hvordan eliten spiller kamper. Du vil også 

jobbe for å få en dypere kunnskap om spillene generelt.   

 

Her kan du få et innblikk i verktøyene du trenger til å ta spillinga di til 

et nytt nivå.   
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12 ÅR +



PRAKTISK INFO

CONVENTION  
- STREAMING
Under sommerskolen, så er det lagt opp til en uke hvor de unge skal få en bedre 

kunnskap på hvordan Streaming og YouTube fungere med tanke på gaming.  

 

Hvilke store Norske streamere finnes det i dag, hva gjør de, og hvordan markedsføringen 

deres fungerer, samt hvor man kan ende opp i denne kulturen økonomisk/

sponsoravtaler m.m. (Kun en enkel innføring rundt dette).  

 

Det blir også lagt opp til en visning for å vise hvordan Streaming mot Twitch.TV fungerer.  

 

YouTube: Her vil de som er med på sommerskole, få lære hvordan man tar opp sin egen 

spilling, og redigerer sine egne klipp.  

 

Her vil jeg snakke om hvordan YouTube  

fungerer, og hva man kan gjøre for å få  

en liten motivasjon til hvordan man går  

frem for å legge ut egen spilling på nett. 

30

Fo
to

: P
ixab

ay

12 ÅR +

TID Uke 28, mandag–fredag 
ALDER 12+   
PRIS Gratis   
STED Caroline, Klubba  
ARR. The Convention  
 v/ Cato Alexander Gravem  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Mareno Steira, mareno@convention.no 

  

TID Uke 26, 4-6 timer hver dag  
ALDER 13-20 år  
PRIS Gratis 
STED Caroline, Klubba 
ARR. Peter Skogvold og Sverre Mollan  
 
KONTAKTINFORMSJON  
Vebjørn Henni: 934 64 302 
vebjorn.henni@mrfylke.no   

PRAKTISK INFO

CONVENTION  
– DIGITAL KUNST OG KREATIVITET 
Velkommen til en uke med fokus på digital kunst og kreativitet!  

Uka er delt i to bolker, hvor du kan melde deg på én eller begge to.   

 

Den ene bolken har fokus på spill. Her vil du lære om 3D-modellering 

for deretter å bruke modellene i en spillmotor. Kanskje også litt 

scripting.  

 

Den andre bolken har fokus på film, og temaene er animasjon  

og visual effects.

13-20 ÅR
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Sommerskolen for alle 
Sommerskolen skal være et tilbud for alle. Ikke alle har samme muligheter til å delta, 

men Kristiansund kommune har mange ulike tiltak for hjelpe folk inn i aktivitet. 

 

Hvis du trenger ledsager, skyss til sommerskolen, hjelp til å finne utstyr  

eller hjelp til å dekke utgifter, kan vi hjelpe deg.  

Gå inn på www.kristiansund.kommune.no/sommerskolen og les mer. 

 

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få 

mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det 

enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.  

Her kan du låne utstyr GRATIS. 

 

Kontantkassa: Kontantkassa er en støtteordning for barn og unge i  

alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske 

årsaker. Tiltaket er initiert av Norges Idrettsforbund. Det er laget/foreningen 

(idrettslaget, korpset, koret, lokallaget, kulturskolen etc.) som kan sende søknaden til 

kommunen, og familien kan ikke søke selv. 

 

Det er også mulig å kontakte campholderne direkte,  

se kontaktinformasjon i brosjyren. 

 

Ta kontakt: kulturby@kristiansund.kommune.no for mer informasjon.   
 

PS. Til høsten kommer også FRITIDSKORTET til Kristiansund. Dette er et «gavekort» på 

1000 kr i halvåret som alle barn mellom 6-18 år får gratis, kan brukes på å være med 

i organiserte faste fritidsaktiviteter. Gå inn på www.kulturby.no og trykk inn på «Barn 

og Unge» og trykk på «Fritidskortet» for å lese mer.


