
Familiekafé og helgeaktiviteter i skoleruten 

våren 2017: 

Fredag 6. januar: Familiekafé  

Barnene perlet og laget smykker i 3. etasje sammen med frivillige. 

 

Lørdag 7. januar: Sy vi vei! På Kunstlab, KODE 4 

Barnene så utstillingen «Drømmedryss», og fikk sy sine egne bamser i Kunstlabs 

verksted 

 

Fredag 13. januar: Familiekafé  

Felles måltid, før barnene strikket. Noen barn lærte å strikke, mens andre barn lærte 

bort. 

 

Lørdag 14. januar: Vintertur til Fløyen 

Matpakkeverksted på Robin Hood Huset, aking, snølek og kakao på Fløyen 

 

Fredag 20. januar - Familiekafé 

Fordi det var få som møtte opp denne dagen, ble tiden brukt til gode samtaler rundt 

bordet, for både voksne og barn. 

 

Lørdag 21. januar: Bading på AdO 

Bading, rutsjing, stuping og plasking på AdO arena. 

 

Fredag 27. januar: Familiekafé 

Barna lekte selskapsleker som mimelek, stolleken o.l., mens foreldrene deltok i 

planleggingsmøte med aktivitetsleder 

 

Lørdag 28. Januar: Forestilling og verksteder på Barnas Kulturhus 



Barn og foreldre så forestillingen «Tomlane opp», som oppfordret til 

publikumsdeltagelse. Noen av barna fikk komme opp på scenen og spille på et svært 

ukonvensjonelt instrument (En mann ved navn Frank). 

 

Fredag 3. februar: Familiekafé med «macaroni bechamel» og Karnevalsmasker 

En mamma fra Syria laget «macaroni bechamel» på egyptisk vis, og barnene laget 

karnevalsmasker med glitter, paljetter og fjær. 

 

Søndag 5. februar: Familiedag på USF Verftet og Bajazz-konsert med Maria og 

Silje! 

Alle barnene fikk forseggjort ansiktsmaling før konsert med Maria Solheim og NRK 

Super-Silje. Konserten fikk både barn og voksne til å hoppe og danse, og hylende 

barn frydet seg over prompehumoren i showet. Etter konserten kunne barna få hilse 

på og ta bilder sammen med stjernene. 

 

Fredag 10.februar: Familiekafé  

Barna laget armbånd, smykker o.l. av fargerike loombands 

 

Lørdag 11. februar: Bading på AdO Arena 

Bading, rutsjing, stuping og plasking på AdO arena.  

 

Fredag 17.februar: Familiekafé  

Barnene malte flotte malerier i 3. etasje 

 

Søndag 19.februar: Familiesundag med BUL Ervingen 

Familiene fikk være med på kurs i kveding og Hallingdans, før fest med dans, 

musikk, pølser og saft. Alle barn med tilknytning til Robin Hood Huset ble senere 

tilbudt gratis medlemskap i Barnelaget til BUL Ervingen. 

 

Lørdag 11. mars: Lørdagsgrøt og Bryggen Museum 



Alle var samlet til risengrynsgrøt på Robin Hood huset, før avgang til Bryggens 

museum i samlet flokk. Her fikk barna lære om livet i middelalderen, se ekte 

skjeletter, og lære om hvordan man kan forske på livet i tidligere tider. Barna løste 

rebus ikledd forskerantrekk, og laget sine egne sprelleskjeletter.  

 

Fredag 17.mars: Familiekafé med Multa Paucis 

Vokalensemblet Multa Paucis holdt konsert i kaféen, før barna malte med sugerør. 

 

Lørdag 18. mars: Vafler på Robin Hood Huset og Dannys aktivitetsdag i 

Teaterparken 

Det ble servert vafler, før turen gikk til Teaterparken. Her fikk barnene velge blant 

aktiviteter som paintball på blink, fuglekassebygging, origami, ponniridning, 

hinderløype og elektriske biler. 

 

Fredag 24. mars: Familiekafé 

 

Lørdag 25. mars: Akvariet 

Alle møttes på Robin Hood Huset, før felles avgang til Akvariet. Her koste barnene 

seg med fisker, dyr og kryp, og lærte om hva søppel og plast gjør med havene våre.  

 

Fredag 31. mars: Familiekafé med påskeverksted 

Fiskeburgere og jordbærdessert. Barnene fikk utfolde seg med filt, fjær, lim og 

paljetter, og laget påskekyllinger, soler og mer! 

 

Søndag 02. april: Eggmaling på Robin Hood Huset og Bajazz-konsert på USF 

En hyggelig stund med maling og pynting av egg, spising av boller og fiskerkaker, 

før alle gikk samlet til Verftet. Bandet Lekerommet spilte konserten «kyllingen som 

ikke kunne synge». 

 

Fredag 21. april – Familiekafé  



Barnene vekslet på å lage akvareller med bruk av salt og sugerør og å spille 

Nintendo. 

 

Lørdag 22. april – Ulriken  

Matpakkeverksted på Robin Hood Huset, før felles bussreise til Ulriksbanen. På 

toppen ble det lek i tufteparken, før matpakke og retur med taubanen. 

 

Fredag 28. april – Kino: Skjønnheten og Udyret  

På grunn av arrangement på Robin Hood Huset denne fredagen, ble det i stedet 

arrangert kinotur.  

 

Lørdag 29. april – Barnas kulturhus   

Forestilling og ulike verksteder, mange ble resten av dagen. 

 

Fredag 5. mai – Familiekafé 

Det ble servert rundstykker med godt pålegg, og barna dro på lekeplassen med 

frivillige. 

 

Lørdag 6. mai – Tur til Tennebekktjønna i strålende sommervær 

Rekordoppmøte på Robin Hood Huset, før felles avgang til busstoppet. Pga stort 

antall oppmøtte – 71 personer, måtte man ta buss i to grupper. Gruppen som måtte 

vente spiste is i byparken, i nydelig vær. Barnene badet, lekte og koste seg sammen 

på stranden med store graveprosjekter, og noen badet i det iskalde vannet. Noen 

foreldre tok seg av grillingen av pølser og fiskekaker, og passet på at alle fikk. De 

fleste ble med på felles busstur tilbake til byen på ettermiddagen. 

 

Fredag 12. mai: Familiekafé 

Det ble servert fiskeburgere, før barna laget materiell til 17-mai-aktiviteter på Robin 

Hood Huset. 

  



Lørdag 13. mai: Motbakkeløpet Løvstakken Opp! 

Allerede kl. 09.00 var barna i gang med hoppeslott og ansiktsmaling før fjellturen. 

Alle fikk like T-skjorter, pannebånd, og stilige deltakernummer på magen. Turen var 

bratt, men alle kom i mål og fikk medaljer, saft og kjeks. Oppmøtet denne dagen var 

lite, men alle som var med koste seg, og fikk tatt mange bilder. Noen fikk også stifte 

bekjentskap med bruk av bæremeis. 

 

Fredag 19. mai: Familiekafé 

Barnene tegnet, lekte og spiste is i 3. etasje. 

 

Søndag 21. mai: Bading på Nordnes Sjøbad 

På tross av iskald vind badet alle oppmøtte denne dagen, en forelder hoppet også i 

sjøen på 11 grader, til forlystelse for resten av følget. 

 

Fredag 26. mai: Familiekafé 

Barnene laget smykker, lekte og tegnet med frivillige i 3. etasje. 

 

Lørdag 27. mai: «Rèversible» på Festspillene i Bergen 

Felles avgang til Grieghallen, for å se en spennende nysirkusforestilling med det 

kanadiske kompaniet Les 7 dogts de la main  

 

Fredag 2. juni: Familiekafé 

 

Søndag 4. juni: Akrobatforestilling på Fløyen  

 

Mandag 5. juni: Åpningsforestilling på Mini Midi Maxi, «Seed life» 

Forestillingen åpnet den internasjonale teaterfestivalen Mini Midi Maxi, arrangert av 

Vestlandske Teatersenter på Cornerteateret. Alle som ville kunne sette navnet og 

håndavtrykket sitt på muren ved fotballbanen på Møhlenpris før forestillingen, som 

kombinerte figurteater, animasjon og tradisjonelt teater.  



 

Fredag 9. juni: Familiekafé 

Barnene tegnet, heklet, og laget adjektivhistorier, mens foreldrene slappet av. 

Aktivitetsleder var tilgjengelig for hjelp til påmelding på gratis svømmekurs i regi av 

Bergens Svømme Club, noe foreldrene til tre barn benyttet seg av.  

 

Søndag 11. juni: Teatersport på Robin Hood Huset og «Scene! Art!» på 

cornerteateret 

Tross mange påmeldte, var det ingen (!) som kom til teaterlek på Robin Hood Huset, 

muligens på grunn av svært mange arrangementer i Bergen denne dagen. De fleste 

av de påmeldte familiene ville være med på selve forestillingen. 

 

Tirsdag 13. juni: «Shh…Vi har en plan»  

Familiene deltok uten aktivitetleder. 

 

Fredag 16. juni: Familiekafé 

Barna deltok i aktiviteter i 3. etasje, mens foreldre slappet av i kaféen. 

 

Søndag 18. juni: Teatersport på Robin Hood Huset og «Bella» på Cornerteateret 

Ingen møtte opp til for-aktivitet på Robin Hood Huset, men til selve teaterstykket 

møtte mange flere enn de som var påmeldt.  

 


