
Informasjon om sommerskoletilbudene i Fauske  
Fauske kommune har mottatt kr 903 000,- til drift av sommerskole sommeren 2021.  
I den forbindelse inviterte kommunen til samarbeid med idrettslag, foreninger, bedrifter, videregående sko-
le, og Nord universitet/pedagogstudenter som kan ta ansvar for å arrangere sommerskole for elever bosatt i 
Fauske kommune.  
 
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 10 søknader om sommerskole fra følgende aktører.  

Fauske Svømmeklubb/ oppstartsleir 
Fauske skolekorps/ rett på musikken 
Salten friluftsråd/ friluftskole 
Hest i Nord AS/ 4H Sommerklubb på Stall Elverhøy 
Fauske/Sprint/ sommerfotballskole 
Fauske kommune enhet kultur/ lyd, lys, bilde og musikkproduksjon 
Fauske kommune enhet kultur/ aktiv sommer (egen påmelding) 
Fauske kulturskole/ figur og fantasi 2021 (Connecting waist) 
Dans Fauske/ dansekurs 
Forskerfabrikken/ sommerlab (realfag) for 5.-7.trinn  

 

Felles for alle tilbud—påmeldingsfrist er 10.juni 2021  

Målgruppen for hvert tilbud er de som begynner på årstrinnet til høsten. 

Dersom det er flere påmeldte enn antall plasser vil det bli foretatt prioritering av plassene fra Fauske  

kommune 

Sommerskoletilbudet er gratis for alle deltakere bosatt i Fauske kommune. 

Under følger utdypende informasjon om hvert enkelt tilbud.  

https://friluft.salten.no/forside/friluftsskole
https://4h.no/arrangementer/sommerklubb-pa-stall-elverhoy-uke-25-article56076-1041.html?instance=0
https://forms.office.com/r/vKrnR9RwaC
https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/


DANSEKURS 
Arrangør:    Dans Fauske  

Sted:   Fauske samfunnshus  

Målgruppe:  5.—10.trinn  

Oppstart:   09.08.2021 

Tidspunkt:   kl.18.00—19.30 for 5.-7.trinn  

   Kl.19.30—21.00 for 8.-10.trinn  

Varighet:   4 ganger  

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Heidi Nygård Pedersen, Mobil: 45079598, e-post: heidi.pedersen@me.com  

Merknader fra arrangør: oppstartstidspunkt kan bli endret . 25 plasser  

Kursets innhold:  

- Teori, dansens historie. 

- Kunnskap og utvikling av grunnleggende bevegelser. 

- Øve på sammensatte bevegelser alene og sammen med andre. 

- Øve på å skape og presentere dansekomposisjoner 

- Fokus på utholdenhet, kondisjon, kjernemuskulatur, balanse, koordinasjon, bevegelighet og takt. 

- Elevene skal både lære koreografi og freestyle, samt grunnleggende steg innenfor sjanger.  

- Ingen utstyr eller måltider inkludert 



FIGUR OG FANTASI 2021  
(CONNECTING WAIST) 

Arrangør:    Fauske kulturskole   

Sted:   Fauske kulturskole  

Målgruppe:  9.trinn—1. vgs.   

Oppstart:   21.06.2021 

Tidspunkt:   Mandag 10.00-14.00, Tirsdag—Fredag 10.00-15.00 

Varighet:   5 dager  

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Sigrun E. Fostad Mobil: 99035524 e-post: sigrun.fostad@fauske.kommune.no 

Merknader fra arrangør: 15 plasser  

"Figur og fantasi 2021" er en del av Connecting Waste. Fauske kulturskole arrangerer kunstverkstedet i sam-
arbeid med Re innovasjon (gjenbrukssenteret, Bodø), hvor Nina Morvik (grunnlegger av Re, økonomi-/
fagansvarlig og prosjektutvikler) stiller som pedagog sammen med kunstner Valter Eriksen. 

Prosjektet bygger på verdier som bærekraft, gjenbruk, involvering og medbestemmelse for ungdommene 
(og andre) og vil gi ungdommer mulighet til å sette et godt synlig avtrykk for ettertiden i Fauske. Det er mu-
lig å følge opp prosjektet videre med nye skulpturer/installasjoner framover. Samarbeidet med Re kan fore-
gå fram mot 2024. Dette vil kunne danne en ny praksis for unge mennesker i Fauske til å bidra i egen kom-
mune inne kunstfeltet og gi alle kommunens innbyggere nye kunstopplevelser og inspirasjon. 

Vernissasje (presentasjon av ferdig skulptur/installasjon) fredag 25.juni kl. 12:00. 



LYD, LYS, BILDE OG MUSIKKPRODUKSJON 

Arrangør:    Enhet kultur   

Sted:   Fauske kino 

Målgruppe:  8.trinn—10. trinn 

Oppstart:   23.06.2021 

Tidspunkt:   09.00-14.00 

Varighet:   8 dager  

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Bjørn Skoglund Mobil: 48229978 e-post: bjorn.skoglund@fauske.kommune.no 

Merknader fra arrangør:  16 plasser  

Sommerskolen skal være et tilbud for elever som ønsker fordypning innen lyd, lys, scene, bilde og musikk-
produksjon. Elevene deles inn i grupper utfra interesse. Målet er å gi elevene kunnskap som kan bidra til økt 
kompetanse innenfor teknikk og musikk. Det vil bli gitt opplæring i: Lydteknikk (mikser, mikrofonbruk, 
høyttalere, effekter, flersporsopptak, livelyd, studioarbeid, musikk og data). Lysteknikk (Grunnleggende lys-
setting, utfyllende effektbelysning, lysmikser, lys til kamera og bruk av ulike lyskilder). Bilde (Grunnleggende 
elementer i bildeproduksjon, Bruk av kamera, Vinkler, bevegelser i kamerabildet, flerkameraproduksjo, Inn-
spilling av musikkvideo, Redigering. Musikkproduksjon (Opplæring på diverse bandinstrumenter, samspill, 
låtskriving, musikkproduksjon på PC/MAC). Scene (Forberedelse til liveproduksjon, rigging, Backline, samkjø-
ring ved flere band på scenen og HMS hensyn. 

Konsert. Finalen på sommerskolen blir en livekonsert i Melenci park (kinoen) der elevene får presentert det 

de har lært i løpet av 8 dager.  

Det vil bli servert felles lunsj hver dag, Hver elev får tildelt t-skjorte/hettejakke med sommerskolelogo. 



AKTIV SOMMER 
Arrangør:    Enhet kultur  og frivilligsentralen 

Sted:   Ungdommens hus  

Målgruppe:  5.trinn—1.vgs.  

Oppstart:   21.06.2021 

Tidspunkt:   10.00-14.00, 12.00-16.00 og 17.00-21.00 

Varighet:   ulike aktiviteter som går over 15 dager   

Påmelding:  https://forms.office.com/r/vKrnR9RwaC  

Kontaktperson arrangør:  Gunn Lisbeth Pedersen  Mobil: 91553736  e-post: 
gunn.pedersen@fauske.kommune.no 

 

Merknader fra arrangør:  De fleste aktiviteter har oppstart utenfor Ungdommens hus, men aktivitetene 
skjer rundt om i kommunen. Så det vil være behov for skyss løsning til flere av aktivitetene. 175 plasser 

 

Det er mulig å melde seg på ulike aktiviteter innenfor følgende områder:  

Vannaktiviteter, Båtturer, Bowling,  Friluftsturer i fjæra og på fjell,  Kanopadling, Dans, Redesign, Klatring 

Leirdueskyting, E-sport,  Fotokurs, Paintball 

https://forms.office.com/r/vKrnR9RwaC


4H SOMMERKLUBB PÅ STALL ELVERHØY 

Arrangør:    Hest i Nord AS 

Sted:   Stall Elverhøy   

Målgruppe:  3.trinn—10.trinn  

Oppstart:   21.06.2021, 28.06.2021, 09.08.2021 og 16.08.08.2021 

Tidspunkt:   08.00—16.00 (kjernetid 09.00-15.00) 

Varighet:   4 uker a 5 dager   

Påmelding:  Egen påmelding Sommerklubb på Stall Elverhøy uke 25 - 4h  

Kontaktperson arrangør:  Marita Hammernes Mobil: 97642473  e-post: hestinord@gmail.com 

Merknader fra arrangør: 12 plasser pr uke  

Klær etter vær og aktiviteter. 

Aktiviteter; Stell av dyr, ridning, turer, utelek, mat på bål, bading, fisking osv. 

De som kommer før 9, kan ha med matpakke til frokost. Vi holder drikke til maten.  

Felles lunsj hver dag.  

Deltagerne får låne nødvendig utstyr som ridehjelmer, fiskestenger, spikke-kniver osv.  

Målet med leirene er at deltagerne skal lære gjennom å gjøre. De skal oppleve mestring, glede og samar-

beid.  

https://4h.no/arrangementer/sommerklubb-pa-stall-elverhoy-uke-25-article56076-1041.html?instance=0


SOMMERFOTBALLSKOLE  
Arrangør:    Fauske Sprint 

Sted:   SKS Arena  

Målgruppe:  5.trinn—10. trinn 

Oppstart:   21.06.2021 

Tidspunkt:   09.00—12.00 for 5.-7.trinn 

   12.30—15.30 for 8.-10.trinn  

Varighet:   10 dager  

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Tom Erik Lund  Mobil: 99258950 e-post: tom.erik@fauske-sprint.no 

Merknader fra arrangør: 60 plasser  

Todelt opplegg der del 1 består av 5.-6. 7. og 8.trinn mens del 2 består av 9.trinn. 10.trinn og elever som 
starter på videregående.  

Del 1 skal ha aktivitet fra kl. 09.00-12.00 mens del 2 skal ha aktivitet fra kl. 12.30-15.30. Begge gruppene 
starter med et felles måltid. Selve aktiviteten er fotball. 



FRILUFTSKOLE  

Arrangør:    Salten friluftsråd   

Sted:   Valnesfjord skole uke 26, Fauske sentrum uke 33   

Målgruppe:  3.—6.trinn  

Oppstart:   28.06.2021 Valnesfjord  

   16.08.2021 Fauske  

Tidspunkt:   Mandag—onsdag 09.00-15.00 

   Torsdag—fredag (overnatting) 12.00-12.00  

Varighet:   2 uker a 5 dager   

Påmelding:  Egen påmelding Salten Friluftsråd - Friluftsskoler  

Kontaktperson arrangør:  Annette Hals Mobil:  48026694 e-post: annette.hals@salten.no 

Merknader fra arrangør: 40 plasser  

Friluftsskolen er et ferietilbud  over 5 dager i nærmiljøet og målet er å gi deltakerne en meningsfull og mor-

som ferieuke i nordnorsk natur. Vi gjennomfører en rekke friluftsaktiviteter og andre aktiviteter som er til-

passet stedet, og været. Tilbudet er beregnet barn fra 8 år (født 2013) til 11 år (født 2010).  Ungene vil lære 

seg å spikke, hugge ved, bruke stormkjøkken, lage bål, sette opp lavvo/telt, m.m. På noen skoler er det ka-

no og muligheter for å lære seg å fiske.  Mandag til onsdag 09.00 - 15.00 og torsdag til fredag (overnatting) 

fra 12.00 - 12.00. Deltagerne får pannebånd og t-skjorter. Det kreves ikke annet utstyr en uteklær og liten 

ryggsekk for skift, matpakke og vannflaske. Deltagerne tar med lunsj hver dag, men vi gir de hver dag små 

måltider som pinnebrød, pannekaker, etc. Overnattingen får de middag. De som ikke har sovepose og lig-

geunderlag til overnatting kan gi beskjed å få låne dette, vi oppmuntrer til bruk av kommunens utstyrssen-

traler.  

https://friluft.salten.no/forside/friluftsskole


OPPSTARTSLEIR SVØMMING  

Arrangør:    Fauske svømmeklubb  

Sted:   Fauskebadet   

Målgruppe:  2.trinn—1.vgs   

Oppstart:   09.08.2021 

Tidspunkt:   09.00—11.00 treningsøkt i bassenget 

   Ettermiddagsaktiviteter  

Varighet:   5 dager   

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Trine Olsen  Mobil:  94288463 e-post: postmottak@fauskesk.no 

Merknader fra arrangør:  30 plasser. Tilbudet er rettet mot elever knyttet til svømmeklubben eller elever 

som ønsker å prøve ut svømming som idrett. Deltakere må være svømmedyktige.  

Svømmeleir med sosiale elementer. Det vil bli oppmøte ved Fauskebadet hver dag kl 09.00 hvor det vil bli 

gjennomført en treningsøkt på 2 timer. Treningen har fokus på teknikkanalyse og basisøvelser med fokus på 

utøverens treningsgrunnlag. Etter trening vil det bli servert en enkel lunsj i bassengets cafeområdet.  

Etter en velfortjent hvil, møtes vi igjen på ettermiddagen. Enten til sosialt samvær, eller til en ny trenings-

økt. Vi ser for oss en ettermiddag med bading, grilling og felles leker på Lund, og en ettermiddag med bow-

ling og pizza på Fauske fritidssenter.  Vi vil prøve å få til en hel dag på Mørkved klatrepark. Klatring er god 

trening for hele kroppen, og er en fin variasjon i treningen .   Eventuelt vil vi prøve å få til en dag med Paint-

ball.  I tillegg til dette ønsker vi å leie inn en gjesteleser en dag. Det er bestandig interessant og morsomt å 

få ny innputt, litt nytt tankemønster og ideer.  



RETT PÅ MUSIKKEN  
Arrangør:    Fauske skolekorps   

Sted:   Ikke avklart  

Målgruppe:  3.trinn—10. trinn 

Oppstart:   16.08. 2021  

Tidspunkt:   17.30—18.30 gruppe 1 
   19.00—20.00 gruppe 2  

Varighet:   4 dager  

Påmelding:  Legges ut på hjemmesiden til Fauske kommune 

Kontaktperson arrangør:  Line Kristensen Mobil:  '94801500 e-post: line.kristiansen@sbnett.no 

Merknader fra arrangør:  20 plasser   

Hva tilbyr vi:  

Instrumentopplæring etter rett på musikken metodikken. Dette vil si at deltakerne får utlevert instrument i 
starten av kurset, toner, grep og takt læres underveis. Dette mener vi at vil gi en følelse av rask mestring, 
trivsel og glede. Vi vil da gi opplæring på instrumentene kornett, althorn og tenorhorn. 

 

Hvor vil vi gi instrumentopplæringa: 

Opplæring vil bli gitt i Fauske sentrumsområde. 

 



SOMMERLAB—ENERGIMYSTERIET  

Arrangør:    forskerfabrikken   

Sted:   Finneid skole   

Målgruppe:  5.trinn—7.trinn   

Oppstart:   09.08.2021 og 16.08.2021 

Tidspunkt:   09.00—15.00  

Varighet:   2 uker a 5 dager  

Påmelding:  Egen påmelding  Sommerlab - Forskerfabrikken  

Kontaktperson arrangør:  Anne Eriksen Mobil:  95173370 e-post: anne@forskerfabrikken.no  

Merknader fra arrangør: 52 plasser (26 pr uke)   

 
Sommerlab er et populært fem-dagers forskerkurs for elever som skal begynne på 5.–7. trinn til 
høsten. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter 
med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse praktiske oppgaver. Deltakerne får teste teori 
ut i praksis ved å bygge maskiner, forske og ha morsom fysisk aktivitet. 
 

Årets Sommerlab i Fauske er støttet av Fauske kommune og kraftselskapet SKS. Alle kursdeltagere får en fa-
miliebillett til Vitensenter Nordland i Mo i Rana (2 voksne + 2 barn).  

PÅMELDING GJELDER KUN FOR DELTAGERE MED POSTADRESSE I FAUSKE KOMMUNE. Påmeldingen til dette 
kurset er bindene. 

  

 
 

https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/

