
FAU har i lengre tid arbeidet med å få etablert et 
lavterskel fritidstilbud til elever på  5. – 7. trinn ved  
Uranienborg skole. En prosjektgruppe er eta-
blert og det første tilbudet for den «nye» Urra-
klubben er snart på plass. Klubben finner sted 
hver siste fredag i måneden i skolens lokaler fra 
kl 17.30 til kl 20.30. 

Til alle barn og foreldre 
– merk av tiden for første klubb:

Fredag 31. januar fra kl 17.30 – 20.30.
 
Hva er Urraklubben?
Urraklubben skal være et lavterskeltilbud til 
elevene på mellomtrinnet. Tilbudet skal drives 
av foreldrene og er gratis. Skolen stiller med 
lokaler og vi får også tid i flerbrukshallen.  
Aktivitetene tenkes i størst mulig grad å være 
selvdrevet av barna, med foreldre som tilsyn. Vi 
ønsker innspill fra barna på hvilke aktiviteter de 
mener kan være morsomme. Klubbtilbudet vil 
bli evaluert etter et halvår for mulig videreføring 
– og forhåpentligvis kan det være grunnlag for 
et mer permanent ungdomsklubbtilbud i samar-
beid med bydelen. 

Kjære foreldre/foresatte 5. 6., og 7. trinn
For å få gjennomført tilbudet forutsettes det at 
vi foreldre stiller opp som tilsyn. Klassekontak-
tene vil sette opp en vaktliste. Hvert trinn vil ha 
ansvar for to kvelder i løpet av et halvår (ca. ti 
voksne pr. kveld), og ansvaret vil gå på omgang. 
Mer detaljert informasjon kommer.
 

Til barna
Dette kan være starten på et permanent 
aktivitetstilbud ved skolen vår.  Det er 
dere selv som lager kveldene innholdsrike. 
Snakk med hverandre og bruk tillits- 
elevene, kontaktlæreren og foreldrene til 
å foreslå aktiviteter. Her er noen forslag 
fra oss. Har dere andre forslag?

• Kahoot musikkqiuz, brettspill 
 eller sjakk?

• Musikk/discotek/danseklubb?

• Aktiviteter i flerbrukshallen?
 Ballspill, lek med apparater, 
 annet?

Til kontaktlærere
Kan dere spørre elevene om hva de kan 
tenke seg?

Vi håper på gode innspill til aktiviteter og 
godt oppmøte fra barn og foreldre

Prosjektgruppen -  Thorbjørn Nymo,
Siri Kloster og Maria E. Strand

Nye Urraklubben
Informasjon til elever, foreldre

og lærere på 5.-7. trinn.
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