
 
 

     Vil du lære å programmere?   

 

Vi inviterer barn som er født i år 2007 - 2010 til å kode på biblioteket! 
 

Hva er en kodeklubb? 

Kodeklubben er for barn som ønsker å lage egne program, ikke bare bruke spill og programmer som 

andre har laget. Barn som er født i 2010 eller tidligere lærer å bruke programmeringsspråket Scratch. 

Dette er enkelt å bruke for barn og unge som vil lære seg programmering. Du kan blant annet lage dine 

egne spill og animasjoner.  Vi følger opplegg som ligger på https://kidsakoder.no 

Barn som er født i 2009 eller tidligere kan også melde seg på micro:bit. Micro:bit er en datamaskin i 

lommeformat som du kan programmere, tilpasse og kontrollere for å sette dine digitale ideer, spill og 

programmer ut i livet. 

 

Hvem kan være med i kodeklubben? 

Vi har et begrenset antall plasser, men de som kommer på venteliste vil bli prioritert når det settes opp 

nye klubbperioder.  Klubben er for elever som går på barneskolen og man trenger ikke å kunne noe om 

koding for å være med. 

 

Hva koster det? 
Kodeklubben Oppsal drives på frivillig basis og er gratis for alle deltagerne.  
 

Tid og sted 

Scratch: mandager kl. 17.30 – 18.30 i perioden 14. oktober – 18. november 

Microbit: torsdager kl. 18 – 19 i perioden 17. oktober – 21. november 

Avslutning: Uke 48 

 

Påmelding 

Interesserte sender en e-post til natalia.taranenko@deichman.no. Deretter vil du motta en e-post med 

link til påmeldingsskjema som må fylles ut.  

 

Vi trenger flere frivillige 

Klubben drives av frivillige. Vi vil gjerne ha med foreldre og flere andre frivillige. Om du har prøvd 

programmering før så er det fint, men det trengs ingen spesiell kompetanse for å hjelpe barna å 

lære Scratch. Ta kontakt med oss hvis du eller andre du kjenner kunne være interessert i å hjelpe til. 

 
Vennlig hilsen 
Natalia Taranenko 
 
Deichman Bøler og Oppsal 
Deichman bibliotek 
Oslo kommune 
Mobil: 450 58 569 
Tlf.: 23 43 27 60 (Bøler) / 22 76 12 60 (Oppsal)  
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