
TEMAKURS på Storkurs 2022 

1 Micro:bit 
Bygg og programmer vanningssystem og luftpute båt eller Drone.  

I dette kurset skal dere bygge en luftpute båt / drone og et automatisk vanningssystem ved hjelp av 
fuktmålere, pumper og micro:bit. 

micro:bit er en liten datamaskin uten tastatur. Den har sensorer som lar den registrere sine 
omgivelser. micro:bit har ledlys som fungerer som en enkel skjerm, tre knapper, temperaturmåler, 
lysmåler, akselerometer, radiokommunikasjon blant annet blåtann. Micro:bit kan programmeres fra 
nettleseren på en datamaskin og kan kobles til mye tilbehør som gjør at en kan utvikle fantastiske 
prosjekter som instrumenter, roboter, trafikklys, spill, skritteller og mer.  

Det automatiske vanningssystemet med micro:bit tar du med deg hjem. 

  
 

Maks 9 deltakere.  
Kr 200 i tilleggsavgift.  

2 Arduino 
Arduino er et opplegg hvor en kombinerer dataprogrammering med elektronikk. Startersettene gir 
en mulighet til å lære det grunnleggende innen elektronikk og programmering på en enkel måte. 
Settene inneholder programmerbar mikroprosessor og eksempelvis, dioder, ultralyd sensorer, 
mostander, motorer etc. Deltakerne får innføring i hvordan å programmere i Arduino-editoren, en 
introduksjon til elektronikk og komponenter som typisk kan benyttes sammen med Arduino. I tillegg 
bygger vi noen av forslagene som leveres sammen med settet. 

Vi har fått låne Arduino sett fra Dysjaland Kodeklubb.  

  

Maks 20 deltakere. 
Ingen tilleggsavgift.  



3 Lego spike / First Lego league 
Instruktører fra Austrått teknolab skal hjelpe oss i gang til å Gi , for å kunne 
utføre oppgavene som ble gitt under 2021 First Lego League konkurranse. 

Årets CARGO CONNECT -oppdrag er å få roboten til å håndtere last på ulike 
transportmåter eller til ulike målsteder på robotbanen. 
Roboten må aktivere installasjoner som representerer sikkerhet, effektivitet, 
forbindelser og tilgang knyttet til transport. 

 

Austrått teknolab har i mange år deltatt i First lego league, med fantastiske resultater internasjonalt. 
Kan dette bli starten på 4H sin deltakelse på Frist Lego League? 

Maks 16 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

4 Sykurs 1 
For å redusere C02 avtrykket fra en dongeribukse/gammel skjorte- så 
forlenger vi levetiden. Ta med en gammel skjorte eller dongeribukse, 
så får disse et nytt og langt liv, i form av for eksempel en veske eller 
noe annet kult.  

 

Maks 8 deltakere.  
Kr 200 i tilleggsavgift. 

5 Sykurs 2 
Bli med å sy om duker og gardiner til kjole, skjørt eller en nydelig sommertopp. Du lærer ulike 
teknikker som kan gjøre syingen litt lettere og resultatet enda bedre. Kurset er spesielt for 
nybegynnere, men erfarne kan og lære noen nye triks. Kurset har fokus på at alle skal kjenne på 
mestring, og samtidig uttrykke seg kreativt. 

Instruktør er Siljesyr, se instagram siljesyr 

Maks 12 deltakere.  
Kr 200 i tilleggsavgift. 

6 Skyting 
Vi drar til Sola Pistolklubb hvor vi vil lære skyting med pistol og salongrifle. 

Instruktør: Sola pistolklubb  

Maks 20 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

 

 



7 Volleyball 
Lær deg kunnskapen du trenger på Fram cup og leirer, for å kunne briefe i 4H sin ‘nasjonal idrett’. 

Maks 18 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

8 Parkour 
Parkour er en bevegelsesidrett hvor grunntanken er å komme seg fra A til B på den mest effektive 
måten, oftest over/under forskjellige hinder. Det handler om å utfolde seg kreativt ved hjelp av 
urbane og naturlige omgivelser, samt tanken om at man kan bruke omgivelsene sine til å trene for å 
utvikle seg slik man ønsker. Instruktør er elev ved stuntmann skole – og vil lære bort masse kule triks. 

Se ruben.two på instagram for informasjon om instruktør.  

Maks 30 deltakere.  
Kr 200 i tilleggsavgift. 

9 Swing 
Lær deg den grunnleggende kunnskapen du har behov for på dansegulvet. 

Maks 30 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

10 Kjøttskjæring av gris 
Vi lærer om de ulike kjøttdelene på gris, i tillegg til kjøttskjæring. Vi lager lunsj av det vi produserer.  

Maks 12 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

11 Surfing 
Vi blir transportert ut til dagens surfestrand, der vil dere bli møtt av surfschool.no sine instruktører, 
som vil starte med veiledning om våtdrakt og utstyr. 

Instruktørene går igjennom viktig sikkerhet og hvordan fange bølger.  

Vi går ut i bølgene og praktiserer bølge surfing liggende på surfebrettet. Deretter vil vi få instruksjon i 
hvordan reise seg og stå på surfebrettet. Instruktørene gir individuelle råd og tips.  

Du bør ta med deg en vanntett bag/pose til og oppbevare klærne dine i, badetøy, store skifte 
håndklær og kvikk energi, som sjokolade og brus.  

Maks 30 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

12 Sminking 
Sminkekurs med hudpleie og dyprens. Lær hvordan du tar vare på huden, hvilke makeup farger som 
passer for deg, og hvordan du kan gjøre lett og naturlig sminke om til festsminke, med enkle grep.  

Maks 10 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift  



13 Design/redesign 
Å designe er en skapelsesprosess, når en re-designer betyr det at en skaper med utgangspunkt i noe 
som allerede finnes. I denne oppgaven skal vi ta utgangspunkt i en LAMPE og redesigne denne. Lys og 
lamper har mange fasonger og brukes i alle lokaler og hus. De kommer i alle design og former, 
lamper kan lages på mange kreative måter, og i denne oppgaven skal det være redesign, der vi tar 
utgangspunkt i ledningen, lampeskjermen, eller hele lampesokkelen. Vi skal utfolde oss på dette og 
designe en lampe som er helt unik etter eget design og brukerønske. Det vil bli flere alternativ som 
forslag på oppgaven, men kom gjerne med egne ideer. Gleden av å re-designe noe som er 
bærekraftig, skaper glede og mestring. 

 

Maks 10 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

14 Thaimat 
Gjennom duftende urter, sterke krydder og balanserte smaker finne du grunnen til at det thailandske 
kjøkkenet er blitt så populært. På dette kurset vil du lære basen for alle thailandske retter og masse 
spennende triks, til å imponere med. 

Maks 10 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

15 Fisking 
Vi drar til Borestranda hvor mesterfisker Steffen Berntsen viser oss de beste fiskeplassene og lærer 
oss de lure triksene sine.  Etterpå lærer vi å sløye fisken. 

Ta med 9 fot fiskestang og 10-30gsluk. Gi beskjed om du ikke har fiskestang, da skal vi finne en du 
kan låne. 

Instruktør Steffen Berntsen har norgesrekord i sportsfiske, du kan se mer på youtube. 

Maks 8 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

  



16 Søtt og godt 
På dette kurset lager vi alt fra sjokolademousse, desserter, marshmLær allows, karamell og mye 
annet godt.  

Ta med forkle.  

Instruktør kommer fra Chili chocolate. 
Maks 16 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

17 Motorsag 
Vi lærer om de ulike delene på motorsag, samt grunnleggende vedlikehold.   

Anbefaler å ta med egen motorsag og sikkerhetsutstyr om du har. 15 års aldersgrense hvis du skal 
sage.  

Maks 12 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

18 Baseball 
Vi trener på grunnleggende teknikk fra USA sin nasjonalidrett. 

 

 

 

Maks 25 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

19 Blomsterdekoratør 
Lær å binde buketter, kranser og dekorasjoner. Vi lærer om blomster og farger. Alle lager sin egen 
kreasjon. Instruktør er utdannet blomsterdekoratør. 

Maks 10 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   

20 Kortlaging 
Vi lærer ulike teknikker for å lage egne fantastiske kort, uten å måtte kjøpe masse dyrt verktøy. Ta 
med saks, linjal, blyant og visk. 

Maks 15 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift. 

21 Førstehjelp 
Her vil du lære noe av det viktigste du trenger. Vi lærer grunnleggende førstehjelp med sårpleie og 
hjerte- lunge redning, sykdom og skade.  

Maks 20 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  



22 Matgledekurs med Unge kokker 
Vi lærer grunnleggende matkunnskap. Matglede, gleden over å ha kunnskap om gode valg samtidig 
som at dette smaker godt er veldig viktig. Å ha det moro sammen på kjøkkenet gjør sitt til at maten vi 
lager blir enda bedre! 

Maks 15 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

23 Takkebakst 
Vi lærer tradisjonsbakst der vi lager kjempegode flatbrød og potetkaker/lomper. 

Maks 12 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

24 Film 
"Lyst å lære mer om filmproduksjon? Bli med på et kjekt og lærerikt kurs om det å lage film. 

Vi har profesjonelle kameraer, lyd, lys, hele pakken - men DU har fantasien! Kanskje vi lager en liten 
actionfilm, en dokumentar eller gjenskaper en scene fra en kjent film.  

Instruktør er Fredrik Lillegraven, en lokal filmskaper med masse kunnskap å lære bort.  

Det blir en liten Hollywood opplevelse, bare i Sola. Aaaaaand action" 

Maks 20 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

25 Håndball 
Vi trener på teknikk og kamptrening. 

Maks 20 deltakere 
Ingen tilleggsavgift.  

26 Traktortevling 
Konkurranse i traktorkjøring. Alle som deltar må ha gjennomført trafikalt grunnkurs og være over 15 
år. 

Maks 14 deltakere.  
Ingen tilleggsavgift.  

27 Seiling 
Opplev sjøen uten motor og bensinlukt. Ta med en fiskestang og nyt en rolig dag på sjøen med kun 
bølgeskvulp og sjølukt. Vi setter seil og utforsker Tananger indre havn mens du lærer å kjenne en 
seilbåt, setter seil, krysser innover havna og ankrer opp for en rolig pause.  

Vi stiller med nødvendig utstyr (inkludert redningsvest, kan ha med egen), følgebåt, bålpanne og 
fyrstikker. Må ha med gode klær, bla. lue, ullundertøy, varm ytterjakke og sitteunderlag. 

Maks 15 deltakere.  
kr 200 i tilleggsavgift.   


