Klubbar på Bergnäset läsåret 2017/2018

Klubbar år 1-6:
Tisdag morgon
Kl 8.00-8.50 Läsklubb lågstadiet
Gillar du att läsa böcker eller vill du träna lite extra på läsning? Kom då till läsklubben och njut av
böcker. Vi har en lugn och mysig stund där du kan läsa tyst för dig själv eller få en stund till att
träna läsning tillsammans med mig. Du kan ta med en egen favoritbok eller läsa böcker som finns
på skolan och som vi tillsammans väljer fram just för dig.
Ledare: Lena Silfwerplatz Plats: 3:ans klassrum
Tisdag eftermiddag
Kl 15.00-16.00 Musikalklubben mellanstadiet
En klubb för alla er som tycker om att sjunga, dansa, agera m.m. I den här klubben gör vi musikal
som sätts upp varje vår. Musikalen är ett samarbete mellan båda skolorna. Välkommen till den
häftigaste klubben ever!
Ledare: Amanda Holmberg Plats: 6:ans klassrum

Onsdag morgon
Kl 08.00-08.50 Matematikklubb för år 1-3
En klubb för dig som vill arbeta mer med matte. I klubben får du arbeta med matte på många
olika sätt. Vi spelar mattespel, arbetar med dator, arbetar praktiskt, sjunger mattesånger eller så
arbetar du med uppgifter som du vill bli färdig med eller med uppgifter som utmanar dig mer.
Ledare: Leena Ivaska

Plats: år 1 klassrum

Onsdag eftermiddag
Kl.14.10-15.00
“Skrivarverkstad”
Kom och var författare på klubben ”skrivarverkstad”. Upptäck glädjen i att skriva tillsammans eller
enskilt. Tillverka ”böcker i olika format. Vi skriver olika slags texter ex serier, dikter, sagor och
berättelser. Vi blir inspirerade av varandra. Vi ger och får beröm och råd. Vi ger oss tid att arbeta
vidare med våra texter tills vi blir nöjda. Kom varje gång eller när du får skrivklåda…
plats: år 2:s klassrum Ledare: Susanne Johansson

Torsdag morgon
Kl. 8.00-8.50 Engelskaklubb åk 4-6
En klubb för dig som upplever att engelska är svårt och vill förbättra de olika förmågorna (tala,
läsa, lyssna, skriva). Vi arbetar med de olika förmågorna för att stärka känslan inom det engelska
språket. Elever i årskurs 6 kan träna olika delar inför nationella provet i engelska.
Ledare: Sofia Nordwall

Plats: 5:ans klassrum

Torsdag morgon
Kl. 8.00-8.50 Matte/kodning/sällskapsspel åk 4-6
En klubb för dig som vill arbeta mer med matematik. Här kan du fördjupa
dina kunskaper, repetera eller träna mer på något som känns svårt. Här kan du klura på olika
problem, anta nya utmaningar. Vi utgår från dina behov och jobbar med det du vill och behöver.
Det finns även möjligheter att arbeta med enklare kodningsprogram.
Ledare: Rebecca Lundberg

Plats: 6:ans klassrum

Kl 08.00-08.50 Träslöjdsklubb för åk 3-6:
Låt dig inspireras att arbeta i slöjdsalen under klubbtid.
Ledare: Katarina M

Lokal: Träslöjdssalen

Fredag morgon
Kl. 8.00-8.50 Dans åk 4-6
En klubb riktad till dig som gillar att dansa efter koreografi.
Ledare: Amanda Holmberg

Plats: Idrottshallen

Klubbar för åk 7-9
Tisdag morgon:
Kl 8.00 - 8.50:

Franskaklubb

Bonjour!
Kom och studera och repetera franska i lugn och ro och ta chansen att få tips och hjälp för att bli
än mer säker i dina franska studier.
Ju säkrare du blir desto roligare blir franskan! Je te promis! Bienvenue! /
Ledare: AnnaLena W Klassrum: Art-salen.

Tisdag eftermiddag:
Kl 15.30-16.30

Musikalklubb

En av NLVs mest populära klubbar där vi varvar att improvisera och agera efter manus, skrattar
och gråter, dansar och sjunger, skriver eget material och lånar från alla möjliga håll. När man deltar
i denna klubb är det viktigt att veta att längre in under läsåret gäller det att man kan närvara då
rollerna har blivit besatta. Klubbens slutkläm på våren är en musikalvecka där man jobbar intensivt
från tidig morgon till sena eftermiddagar på Norrbottensteatern och övar inför föreställningarna som
sedan visas för familj, vänner och anhöriga samt hela skolan.
Varmt välkomna önskar musikalpedagogerna!
Ledare: Magga och Therese

Plats: Biblioteket på Bergnäset

Onsdag förmiddag:
Kl 08.00-08.50 Högstadiets ensembleklubb
Vi spelar i band och ger konserter. Året avrundas med en ensembleklubbskonsert på Ebeneser
någon gång under våren!
Ledare: Håkan

Lokal: Musiksalen

Onsdag eftermiddag
Kl 15.15-16.30 Jägarexamen
Vår populära klubb där du får möjlighet att ta jägarexamen bli i år ännu bättre! Nytt för i år är att det
kommer att ges möjlighet att ta både små- och högviltsexamen. Du kommer även att få möjlighet
att skjuta för bägge proven vilket innebär att man sedan bara behöver invänta 18-årsdagen och då
kan ansöka om vapenlicens. Det här är en fantastisk möjlighet för er med natur- och jaktintresse!
Klubben startar i slutet av september.
Anmälan för deltagande i denna klubb skickar du till: peter.ohlsson@nlv.se
Ledare: Andreas Svallfors och Tony Lidberg
Kl 15.00-16.00

Lokal: 7 B:s klassrum

CrossFit gruppträning

Denna klubb kommer att ledas av CrossFit Holistic som tror på glädjen i rörelse och träning. Denna
klubb fokuserar vi på rolig, naturlig, och lärorik träning tillsammans med utbildade coacher.
Träningen lämpar sig bra för den som aldrig tidigare tränat likaväl som för den som söker ett
komplement till sitt övriga idrottande. Inga förkunskaper krävs. Inget pass är det andra likt men alla
pass fokuserar på att lära ut fysträning på ett roligt och pedagogiskt sätt. Vi fokuserar på några av
människans mest naturliga rörelser som du sedan kommer ha nytta av genom hela livet.
Ta gärna kontakt med din mentor eller rektor för att se hur din sista lektion kan lösas för att
möjliggöra att du kan ta dig till träningslokalen i tid.
Klubben startar i slutet av september och anmälan för deltagande i denna klubb
skickar du till: peter.ohlsson@nlv.se
Ledare: Daniel Muotka

Lokal: CrossFit Holistic (mittemot Coop Arena)

Torsdag morgon:
Kl 8.oo-8.50 Matte-NO Klubb
Kom och förkovra dig i matematik! Klubben är öppen för alla som vill få lite extra tid till att göra
läxor eller fördjupa sig inom naturvetenskap och matematik.
Alla är välkomna!
Ledare: Gunnar Lokal: 8b:s klassrum
Kl 8.00-8.50

Pluggakuten

Är du ute i sista minuten - kom till pluggakuten!
Öppen klubb för alla som vill plugga inför prov, få hjälp med inlämningsuppgifter eller andra läxor oavsett ämne. Här kan du också få möjlighet att fördjupa dig inom de samhällsorienterade
ämnena.
Ledare Anna L och Maria

Lokal: Biblioteket

Kl 8.00-8.45 Morgongympa
Starta dagen på bästa sätt! Träna allt från kondition till styrka i grupp och fyll på hjärnan med
endorfiner som gör dig glad! Glöm inte frukosten innan =)
En klubb för högstadiet.
Ledare: Therese S

Lokal: Idrottshallen/gymmet

Torsdag eftermiddag
Kl 15.15-16.15

Körklubb för 7-9

Klubben för dig som är sugen på att använda din röst tillsammans med andra för att skapa magi!
Musiksalen Bergnäset”
Ledare: Elin H

plats: Musiksalen

Fredag morgon:
Kl 08.00-08.45 Slöjdklubb för 7-9
Kom och jobba med ditt pågående slöjdarbete och fördjupa dina kunskaper.
Ledare: Katarina M

Lokal: Träslöjdssalen

Klubbar på Bergviken 2017/2018

Klubbar för år 1-3
tisdag morgon
Kl 8.00-9.00

Matteskoj för år 1

Välkommen att arbeta med matematik på olika spännande sätt. Du som behöver träna extra på
något, arbeta vidare i boken, utmana dig själv eller bara tycker att matematik är ett spännande
ämne som du vill fördjupa dig i.
Vi arbetar praktiskt, i matteboken, spelar mattespel, sjunger sånger, använder Ipad och löser
problemlösning. Välkommen in på en trevlig matematikstund!
Ledare: Sofie I

Lokal: 1B:s klassrum.

Kl 8.00-9.00 Matteklubb för år 2
Du som går i år 2 är välkommen att arbeta med matematik på olika sätt. Vi spelar mattespel,
sjunger mattesånger, har utematte, räknar i matteboken och jobbar med matte på I-pads.
Kanske behöver du arbeta klart med något matematikarbete, träna extra på något eller utmana dig
själv. Välkommen!
Ledare: Åsa
Kl 08.00-09.00

Lokal: 2A:s klassrum.
Trä- och metallslöjdsklubb för åk 3-9

På slöjdklubben har de möjlighet att fördjupa dig i ämnet. Du kan välja att göra ett projekt som du
bara jobbar med på klubb eller jobba på ditt befintliga projekt/arbete. Varmt välkommen !!
Ledare: Jim Eriksson

Lokal: Träslöjdsalen

Onsdag morgon
Kl 8.00-9.00

Matteklubb för år 3

Välkommen alla 3:or att arbeta med matematik på olika sätt. På matteklubben kommer du att få
tillfälle att träna extra på något som just du tycker är roligt eller passa på arbeta vidare i
matteboken. Vi kommer också att arbeta med praktisk matte, problemlösning, spela mattespel och
använda I-pads på olika sätt.
Välkommen!
Ledare: Frida L

Lokal: 3B:s klassrum.

Torsdag morgon
Kl 8.00-9.00

Läs- och bokklubb

Kom och njut av böckernas underbara värld. Läs för dig själv eller tillsammans med någon. Det
finns också möjlighet att träna på att skriva olika slags texter både skönlitterära och fakta samt
göra klart texter. Du kan också komma på klubben och göra klart arbeten som du behöver jobba
vidare med.
Ledare: Anneli S

Kl. 8.00-9.00

Lokal: 1A:s klassrum

Svenskaklubb för år 2

Du som går i år 2 är välkommen att arbeta med svenska på olika sätt. Vi läser böcker, leker
språklekar, arbetar med I-pads, skriver olika slags texter och gör egna böcker.
Du kan också komma om du behöver arbeta klart med något, träna extra på något eller utmana dig
själv. Välkommen!
Ledare: Maja L
Kl. 8.00-9.00

Lokal: 2A:s klassrum.
Svenskaklubb för år 3

Du som går i år 3 är välkommen att arbeta med svenska på olika sätt. Vi läser böcker, tränar
skrivning, arbetar med I-pads, skriver olika slags texter och gör egna böcker.
Du kan också komma om du behöver arbeta klart med något, träna extra på något eller utmana dig
själv. Välkommen!
Ledare: Johanna

Lokal: 3A:s klassrum

Klubbar för åk 4-6
Tisdag morgon
Kl 8.10-8.50

Matteklubb för mellanstadiet

En klubb som handlar om det underbara ämnet matematik. Hit kommer du om du behöver lite
extra hjälp eller om du vill utmanas i ämnet. Kanske behöver du arbeta i kapp, klura på
matematiska problem eller utveckla dina kunskaper i programmering. Möjligheterna är många så
länge viljan finns. Välkommen!
Ledare: Johan Wendin

Lokal: 4B:s klassrum

Kl 08.10-08.50, Svenska och SO-klubb för mellanstadiet
Välkommen på min klubb om du behöver jobba ikapp eller träna lite extra på något av SO-ämnena
eller i Svenska. Varmt välkommen!
Ledare: Sofia Thomasson Lokal: 4A:s klassrum

Kl 08.00-09.00

Trä- och metallslöjdsklubb för åk 3-9

På slöjdklubben har de möjlighet att fördjupa dig i ämnet. Du kan välja att göra ett projekt som du
bara jobbar med på klubb eller jobba på ditt befintliga projekt/arbete. Varmt välkommen !!
Ledare: Jim Eriksson

Lokal: Träslöjdssalen

Onsdag morgon
Kl 8.10-8.50

Engelskaklubb

Kom och lär dig mer engelska! Här har du en möjlighet att träna mer på att läsa, skriva och lyssna
på det engelska språket. Welcome!
Ledare: Björn Lindberg

Lokal: 6B:s klassrum

Kl 8.10-8.50 Textilslöjd
En klubb för dig som vill få mer tid i textilateljén. Genom extra slöjdtid kan du genomföra mer
omfattande arbeten samt få en bredare och djupare kunskap. Klubben är öppen det vill säga att du
kommer när du själv vill. Välkommen!
Ledare: Ann-Chatrin K

Lokal: Textilateljén

Torsdag morgon
Kl 08.00-09.00 Bildklubb för mellanstadiet och högstadiet
Kom och fördjupa dig inom någon speciell teknik! Ge massvis med tid till ett större bildprojekt som
du själv önskar och vill utmanas inom! Jag finns med för handledning och inspiration.
Ledare Mimmi L-L

Lokal: Bildateljén

kl 8.10-8.50 English Club
This is the place for you and me to work on our English skills! Maybe you need to catch up on
something? Or would you like an extra challenge? In that case: this is the Club for you!
Welcome!
Leader: Elin Borgström

Room: classroom 6A

Kl 8.10-8.50 Matteklubb
Hit kommer du om du behöver lite extra hjälp eller om du vill utmanas i ämnet. Kanske behöver du
arbeta ikapp, klura på matematiska problem eller arbeta med fördjupningsuppgifter. Finns även
möjlighet att arbeta digitalt. Välkommen!
Ledare: Carola Pettersson

Lokal: 5B:s klassrum

Klubbar för åk 7-9
Tisdag morgon
Kl 08:00-09:00

Ma/NO-klubb

Klubben är till för dig som vill jobba lite extra med ämnena matematik eller naturvetenskap. Vi utgår
från Din förmåga och utvecklar det som just Du behöver.
Ledare: Anders S
Kl 08.00-09.00

Lokal: 7B:s klassrum
Trä- och metallslöjdsklubb för åk 3-9

På slöjdklubben har de möjlighet att fördjupa dig i ämnet. Du kan välja att göra ett projekt som du
bara jobbar med på klubb eller jobba på ditt befintliga projekt/arbete. Varmt välkommen !!
Ledare: Jim Eriksson

Lokal: Träslöjdssalen

Kl 08.00 - 08.45 Ma/No-klubb
Klubben är till för dig som vill jobba lite extra med ämnena matematik eller naturvetenskap. Vi utgår
från Din förmåga och utvecklar det som just Du behöver.
Ledare Maria L & Anna S

Lokal: Arbetslag 3:s grupprum

Kl 08:05-08:45 SO-klubben
På SO klubben har du möjlighet att arbeta med dina uppgifter som du har från SO undervisningen
men även du som är intresserad av att diskutera saker som händer i världen är varmt välkommen.
Behöver du bolla idéer kring PRAO eller studieteknik så är du också varmt välkommen.
Ledare: David Hjelte

Lokal: 9A:s klassrum

Tisdag eftermiddag
Kl 15.30-16.20

Läsklubb

På läsklubben har du möjlighet att läsa och diskutera, tillsammans och individuellt. Vi bestämmer
gemensamt om vi ska läsa samma böcker eller olika. Du kan också läsa sådant som tillhör
ordinarie undervisning.
Ledare: Pernilla V

Lokal: 8B:s klassrum

Kl 15.30-16.10 Våga tala!
Kom på klubb och utmana din talängslan, eller bara finslipa din förmåga att fånga publiken och
göra dina presentationer/tal ännu intressantare!
Ledare: Boel R

Lokal: 8A:s klassrum

Kl15.30-16.30 Musikalklubben för högstadiet (Obs! hålls på Bergnäset!)
En av NLVs mest populära klubbar där vi varvar att improvisera och agera efter manus, skrattar
och gråter, dansar och sjunger, skriver eget material och lånar från alla möjliga håll. När man deltar
i denna klubb är det viktigt att veta att längre in under läsåret gäller det att man kan närvara då
rollerna har blivit besatta. Klubbens slutkläm på våren är en musikalvecka där man jobbar intensivt
från tidig morgon till sena eftermiddagar på Norrbottensteatern och övar inför föreställningarna som
sedan visas för familj, vänner och anhöriga samt hela skolan.
Varmt välkomna önskar musikalpedagogerna!
Ledare: Magga och Therese

Lokal: Biblioteket på Bergnäset

Onsdag morgon
Kl 08.00 - 08.50 Öppen musikklubb
Här träffas vi och jobbar vidare med det vi gör på lektionerna eller om du vill utvecklas mer och ta
din sång och spel till en högre nivå.
Ledare: Anders P
Kl. 8.00 -9.00

Lokal: Musiksalen
Idrott och Hälsa - Extra

En klubb för dig som önskar eller behöver extra tid och hjälp med Idrott och hälsa. Här finns chans
att jobba med det olika teoriuppgifterna som ingår i ämnet.
OBS! Klubbdag kommer att varieras mellan onsdagar och fredagar.
Ledare: Kicki Sjöberg

Lokal: 8A:s klassrum

Kl 8.10-8.50 Textilslöjd
En klubb för dig som vill få mer tid i textilateljén. Genom extra slöjdtid kan du genomföra mer
omfattande arbeten samt få en bredare och djupare kunskap. Klubben är öppen det vill säga att du
kommer när du själv vill. Välkommen!
Ledare: Ann-Chatrin K

Lokal: Textilateljén

Kl 08.00 - 08.45 Ma/No-klubb
Klubben är till för dig som vill jobba lite extra med ämnena matematik eller naturvetenskap. Vi utgår
från Din förmåga och utvecklar det som just Du behöver.
Ledare: Anna S

Lokal: Arbetslag 3:s grupprum

Onsdag eftermiddag
Kl 15.00-16.00

CrossFit gruppträning

Denna klubb kommer att ledas av CrossFit Holistic som tror på glädjen i rörelse och träning. Denna
klubb fokuserar vi på rolig, naturlig, och lärorik träning tillsammans med utbildade coacher.
Träningen lämpar sig bra för den som aldrig tidigare tränat likaväl som för den som söker ett
komplement till sitt övriga idrottande. Inga förkunskaper krävs. Inget pass är det andra likt men alla
pass fokuserar på att lära ut fysträning på ett roligt och pedagogiskt sätt. Vi fokuserar på några av
människans mest naturliga rörelser som du sedan kommer ha nytta av genom hela livet.
Ta gärna kontakt med din mentor eller rektor för att se hur din sista lektion kan lösas för att
möjliggöra att du kan ta dig till träningslokalen i tid. Denna klubb startar i slutet av september och
anmälan för deltagande skickas till: peter.ohlsson@nlv.se
Ledare: Daniel Muotka

Lokal: CrossFit Holistic (mittemot Coop Arena)

Kl 15.15-16.30 Jägarexamen (OBS! Denna klubb hålls på Bergnäset!)
Vår populära klubb där du får möjlighet att ta jägarexamen bli i år ännu bättre! Nytt för i år är att det
kommer att ges möjlighet att ta både små- och högviltsexamen. Du kommer även att få möjlighet
att skjuta för bägge proven vilket innebär att man sedan bara behöver invänta 18-årsdagen och då
kan ansöka om vapenlicens. Det här är en fantastisk möjlighet för er med natur- och jaktintresse!
Denna klubb startar i slutet av september och anmälan för deltagande skickas till:
peter.ohlsson@nlv.se

Ledare: Andreas Svallfors och Tony Lidberg

Lokal: 7 B:s klassrum

Torsdag morgon
Kl 08.00 - 09.00 Språkklubb i tyska & engelska
Klubben för dig som vill utveckla dina språkliga förmågor i tyska eller engelska. Kom och plugga
tillsammans med andra! Kanske behöver du komma ikapp med något arbete eller repetera något
lite extra? Kanske vill du öva din muntliga förmåga eller grammatiken?
Här har du möjlighet att arbeta med det just du behöver för att komma vidare i din språkutveckling.
Ledare: Anna-Lena Sjödin

Lokal: 8C:s klassrum

Kl 08:00-08.50 Känguruklubben
En matteklubb fylld med problem gjorda för att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik! Vi
tränar på problemlösning, tävlar i Pangeas mattetävling och arrangerar själva en
Kängurumattetävling.
Ledare: Anna-Karin S

Lokal: 8B: klassrum

Kl 08.00-09.00 Bildklubb för mellanstadiet och högstadiet
Kom och fördjupa dig inom någon speciell teknik! Ge massvis med tid till ett större bildprojekt som
du själv önskar och vill utmanas inom! Jag finns med för handledning och inspiration.
Ledare Mimmi L-L

Lokal: Bildateljén

Torsdag eftermiddag
Kl 15.00-15.50 Språkklubb
På språkklubben har du möjlighet att jobba med att utveckla din språkliga förmåga. Du bestämmer
vad just du vill förbättra.
Ledare: Pernilla V

Lokal: 8B:s Klassrum

Kl 15.30-16.30 Pop & rock ensemble åk 7-9
I denna klubb lär vi oss låtar i olika genrer med slutmålet att till jul ha en konsert på Ebeneser. Här
får du utveckla din kunskap på huvudinstrumentet men även pröva på andra. Denna klubb får man
anmäla sig till och sedan blir det en “fast” ensemble.
Ledare: Anders P

Lokal: Musiksalen

