
AKTIVITETER FRA UNG I SØRUM SKOLEÅRET 21-22 

AKTIVITET MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Alle aktiviteter med forbehold om nok påmeldte. Egenandel pr semester kr 750.- pr aktivitet. 
Påmelding til ungisorum@gmail.com Deltagere må laste ned app fra SPOND for oppdateringer. 

Musikkteater, 
Sang, dans, 
teater 5-7 trinn 

15.30-16.15 
Musikkrommet 
på skolen 

    

Musikkteater, 
Lek med 
musikk/dans 1-
2 trinn 

16-15-17.00 
Musikkrommet 
på skolen 

    

Musikkteater, 
Sang, dans, 
teater 3-4 trinn 

17.15-18.00 
Musikkrommet 
på skolen 

    

Vi vil lage visninger ved 
semesterslutt 2021, en stor felles 
forestilling våren 2022 

Les mer om instruktørene på neste side 

Luftakrobatikk 
småskoletrinn 

15.30 16.15 
Gymsalen 

    

Luftakrobatikk 
mellomtrinn 

16.15-17.00 
Gymsalen 

    

Luftakrobatikk 
viderekommen  
Mellomtrinn/ 
ungdomstrinn 

17.15-18.00 
Gymsalen 

    

Vi vil lage visninger ved 
semesterslutt 2021, og delta i 
stor felles forestilling våren 2022 

Les mer om instruktørene på neste side 

Parkour  
5-7 trinn  
 

  12.25-13.10 
Gymsalen/ 
parkouranlegget 

  

Parkour  
2-4 trinn 

  13.30-14.15 
Gymsalen/ 
parkouranlegget 

  

Vi vil lage visninger ved 
semesterslutt 2021, og delta i 
stor felles forestilling våren 2022 

Les mer om instruktørene på neste side 

Redesign, 
Maling/tegning, 
sløyd 
 1-3 trinn 

  12.30-13.30 
Kunst og 
håndverksrommet 

  

Redesign, 
Maling/tegning, 
sløyd 
 4-7 trinn 

  13.30-15.00 
Kunst og 
håndverksrommet 

  

Vi vil lage utstilling av elevenes 
arbeider ved hver semesterslutt 

Les mer om instruktørene på neste side 

Vi ønsker oss tilbakemelding fra ungdom over 13 år som ønsker at vi skal lage aktiviteter for dem. 

Send oss gjerne spørsmål om dette på epost ungisorum@gmail.com 

mailto:ungisorum@gmail.com
mailto:ungisorum@gmail.com


Sang/dans/teater – nytt tilbud fra høsten 

Cecilie Marjatta Välinen har bachelorgrad i dans fra UiS og fagskole-

utdanning i musikkteater fra Bårdar Akademiet. Cecilie er Stavanger jente, 

men er nå bosatt i Oslo. Hun har jobbet med produksjoner som «West Side 

Story», «The Sound of Music», «Annie», «Dyrene i Hakkebakkeskogen», 

«RENT» og «Revansj! MODS-musikalen». Cecilie har tidligere jobbet ved 

Sandnes kulturhus i musikalene «Oliver!» og «Skjønnheten og Udyret». På 

sommeren er Cecilie å se på scenen i Kaptein Sabeltanns kveldsforestilling. 

Vi er veldig glade for å ha Cecilie med på laget i Sørum! 

 

Kjersti Eggum er utdannet musikkpedagog. Hun startet prosjektet med 

Regnbuekoret i Sørum. Har skrevet og satt opp musikalen «barnas 

klimakonferanse» flere steder i landet, og laget utallige oppsetninger for 

barn og unge. I tillegg til 20 år som musikkpedagog og ansvarlig for DKS i 

Sørum har hun jobbet for Musikk i skolen der hun bl.a. holdt kurs for 

lærere i hele landet. Hun jobber nå som assisterende rektor i Lørenskog 

kulturskole.  Hun er leder i Ung i Sørum, og vil som frivillig delta i 

sang/dans/teater tilbudet sammen med Cecilie. 

Parkour 

Kevin Fjellmyr er ansatt i Oslo Parkour Park og traceur. Han instruerer 

flere grupper i parkour i Oslo og omegn. Han er i tillegg breakdanser, og 

jobber i Ullensaker kulturskole som instruktør i breakdance. Han jobber 

også for Fet IL turn. Vi er veldig glade for å ha Kevin med videre på laget i 

Sørum! 

Christian B. Hansen er ansatt i Oslo Parkour Park og traceur. Han 

instruerer flere grupper i parkour, og sammen med Kevin skaper de et 

godt treningsmiljø og er gode rollemodeller for barn og unge i Sørum! 

NB Om ungdom over 13 år ønsker tilbud i parkour, ønsker vi 

tilbakemelding fra dere på mail (ungisorum@gmail.com)    

 

Luftakrobatikk 

Elise Lander har utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og forsvaret. Hun 

arbeider for tiden med forskning på fysisk prestasjon på Norges 

Idrettshøgskole. Hun har vært instruktør i luftakrobatikk i en rekke 

prosjekter, og er selv utøvende artist. Hun har også vikariert i tilbudet 

vårt på Sørum skole, og vi er veldig glade for at hun vil bli med oss på 

laget! 

NB Om ungdom over 13 år ønsker tilbud i luftakrobatikk, ønsker vi 

tilbakemelding fra dere på mail (ungisorum@gmail.com)   

Redesign/kunst/forming 

UNG I SØRUM legger opp til 4 uker med hver aktivitet, totalt 12 uker pr 

semester, og er stolte og glade for å ha fått med så dyktige instruktører: 
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September: Astrid Wilberg ønsker med sin sprudlende energi å gi elevene 

inspirasjon til å velge reparasjon i stedet for å kaste. Å reparere er bra 

for både deg og miljøet. Ikke bare sparer du penger, du bidrar også til 

mindre klimautslipp, søppel og forurensning. Elevene får prøve seg på å 

utføre reparasjon i praksis, samt utfordres til kreativ tenkning rundt det 

å sy om gamle klær til nye bruksområder eller fornying av eksisterende 

plagg.  

Oktober: Solvita er både utøvende kunstner og kunstlærer, og har bl.a. 

laget blyanttegningen av seg selv på siden her.  

Elevene vil lære ulike teknikker i maling og tegning, og hun er en magiker 

når det gjelder å skape inspirasjon og skaperglede for elevene på gruppen.   

 

 

November: Roger Teie har i 40 år vært høyt verdsatt lærer i formingsfag, 

og da spesielt tre- og metallsløyd på Bingsfoss ungdomsskole. Han er en 

mester i formidling, og i å skape gode mestringsarenaer for elevene.  Han 

vil tilpasse oppgaver etter alder for de som deltar.  

  

Påmelding skjer via mail til ungisorum@gmail.com.  Påmeldingsfrist er 15. mai. Vi har begrenset 

antall plasser på hver aktivitet, maks 10 elever pr gruppe på kunst, luftakrobatikk og parkour, og 

maks 15 elever pr gruppe på dans/teater/sang. Vi trenger fullt navn og alder (klasse) på barnet, 

foresattes navn, epostadresse og telefonnummer ved påmelding.  

UNG I SØRUM sørger for nødvendig materiell og utstyr, men det er mulig deltagere på redesign blir 

bedt om å ta med en gammel bukse eller skjorte som ikke lenger er i bruk. 

 

Våre regler: 

De som blir tatt opp som elever har plass inntil skriftlig oppsigelse finner sted. Oppsigelse må skje 

skriftlig per e-post til ungisorum@gmail.com  

Egenandel kr. 750 pr semester betales forskuddsvis for et semester om gangen. Faktura blir sendt. 

Den refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra 

kommunen. Dersom foresatte har utestående fordringer med UNG I SØRUM, kan eleven miste 

plassen. Våre elevplasser er subsidiert med ca. 40%, og UNG I SØRUMS inntekter baseres på 

loppemarked og gaver/tilskudd. Vi håper derfor foresatte har lyst til å bidra ved det årlige 

loppemarkedet, som egentlig er både morsomt og sosialt. Oppgavene kan være både i forkant med 

oppsett av lopper, og under gjennomføring av selve loppemarkedet. 

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Ved sykdom eller annen grunn til 

fravær skal det gis beskjed til elevenes lærer via SPOND-appen. Elever kan ikke få forsømte timer 

tilbake. 

Elever ved skolen vil av og til kunne bli tatt bilde av for bruk i media. Noen ganger tar vi også 

lydopptak. Hvis noen ønsker å reservere seg mot dette ber vi om skriftlig beskjed på e-post til 

ungisorum@gmail.com.       

VI GLEDER OSS TIL GODE OPPLEVELSER SAMMEN MED DERE NESTE SKOLEÅR! 
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