
Barneklasseprogram sommerskole 2018 
 

Alle barna bringes til fellesrommet for barn kl. 9.15.  
De hentes kl.12.45 
 

9.15-9.45 
Felles bønnestund med sang og musikk for alle barn og foreldre som ønsker 
  

9.45: alle barna går til hver sin klasse 
 

� Barn 0-5 år 
 
Barna oppholder seg i en leilighet med uteareal som er situert rett over parkeringsplassen bak 
det store foredragsrommet – dette for å gjøre det enkelt for foreldre til de små å bevege seg fram 
og tilbake. De aller yngste er velkommen med foreldre. For de som er litt større, må det vurderes 

av hver familie om barnet kan være der alene etter å ha blitt trygg. Farid og Lisalee blir der hver 
morgen, og leder gruppen med aktiviteter -aktiviteter som vil gi barna en smak av 
undervisningen av åndelige dyder, og kjærlighet til Troens lære og til hverandre.  
De vil få besøk av «klovnene» hver dag. 

De vil få litt snaks i løpet av formiddagen. 

 

� Barn mellom 6-8 år og 9-11år 
 
Undervisningen til barna over 5 år foregår i 2 grupper: 6-8 år og 9 til 11 år. 

Tema er den samme som hovedtema: 

 «Å oppnå enhet gjennom rettferdighet» 
 
Vi bruker malen til Instituttkursene, som har som mål å motivere utviklingen av holdninger og 

åndelige kvaliteter.  

Det blir en vev av: 

• kunnskap om Troens historier, 

• kunstneriske aktiviteter 

• refleksjon og rådslagning 

• besøk av ungdommegruppen som hjelper dem å lære sitater til musikk 

• besøk av klovner som lærer dem å knytte det de har lært med hode til hjerte 

• tid for lek og vennskapsbygging 
 

Ettermiddagen 
 

Workshop for barn 
 
Det blir 2 workshop spesielt rettet mot barn fra kl. 15 Det er Qigong for barn, og bevegelse til 
musikk for barn. I tillegg blir det en felles workshop med latteryoga. 
 

 
Picnic 
 
Tirsdag blir det felles picnic ute med alle familier som ønsker. Alle har med og kan gjerne dele 

med hverandre. Det blir litt felles leker for store og små 
 


