
 
- FEBRUAR - 

 
Tirsdag 8/2 kl. 17:  

Jentekveld – første jentekveld, der vi møtes for å informere 

og høre jentenes ønsker framover. 
 

Torsdag 10/2 fra kl. 17: 
  Spillkveld – SJAKKTURNERING 

Her har du mulighet til å teste sjakkferdighetene dine mot 
andre på Riverside. Det kåres en vinner som får premie og kan 
kalle seg Riverside-mester i sjakk. Påmelding i resepsjonen 

 

Tirsdag 15/2, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 
betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan. 

 

Torsdag 17/2 fra kl. 18: 
  Spillkveld – QUIZ 

Dann et lag med inntil 6 personer, og bli med å kjempe om 
heder og ære, samt en premie. En quiz er en 
spørrekonkurranse med spørsmål om fotball, litt nyheter og 
musikk. 

 

Tirsdag 22/2 kl. 17-20 
Jentekveld – TEMAKVELD: Skole, jobb og 
utdanning. 
Det nærmer seg fristen for å søke både videregående skole og 
høyere utdanning. I tillegg får vi mange spørsmål i forbindelse 
med jobb, og mange har vanskelige valg for framtiden. Her vil 
vi informere, diskutere, undersøke og veilede – kanskje du er 
litt klokere etter at kvelden er over. 

 



Torsdag 24/2, oppmøtetid kommer senere: 
  BOWLING 
  Påmelding i resepsjonen fra den 10/2 
 
 

- MARS - 
 
Tirsdag 1/3, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 
betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan. 

 

Torsdag 3/3, kl. 18-20: 
  JOBBSØKERKURS 1 

Ordinært jobbsøkerkurs der vi ser på hvordan du kan søke på 
sommerjobb/deltids-/heltidsjobb. Vi ser på søknad og CV, 
hvordan lese en annonse, hvordan følge opp søknaden, plikter 
og rettigheter, hvordan oppføre seg på jobb – forhold til 
kollegaer og sjefer og en del andre til.  

 

Tirsdag 8/3, kl. 17-20: 
  JENTEKVELD 

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Den markerer vi på 
Riverside før vi går og spiller BOWLING. 

 

Torsdag 10/3, fra kl. 17: 
  SPILLKVELD: FIFA-turnering 

Utfordre de  andre på Riverside i FIFA på Nintendo Wii. Hvem 
er best og vinner heder og ære, og en liten premie? Påmelding 
i resepsjonen fra den 1/3. 

 

Tirsdag 15/3, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 
betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan. 



 

- MARS – 
 

Fredag 18/3 – søndag 20/3 (med forbehold om ledig hytte): 

  OVERNATTINGSTUR  
Snowboard, ski, kos og hygge. For mer info; se egen plakat 
som kommer senere 

 
Tirsdag 22/3 kl. 17-20: 

JENTEKVELD – Aktivitet kommer senere 
 
Torsdag 24/3 kl. 18-20: 
   JOBBSØKERKURS 1 

Ordinært jobbsøkerkurs der vi ser på hvordan du kan søke på  
sommerjobb/deltids-/heltidsjobb. Vi ser på søknad og CV, 
hvordan lese en annonse, hvordan følge opp søknaden, plikter 
og rettigheter, hvordan oppføre seg på jobb – forhold til 
kollegaer og sjefer og en del andre til. PS. DETTE ER DET 
SAMME KURSET SOM VAR TIDLIGERE I MÅNEDEN. HVIS 
DU VAR PÅ DET ER DET IKKE VITS I Å MELDE SEG PÅ HER. 

 

Tirsdag 29/3, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 
betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan. 

 
Torsdag 31/3, kl. 17-19: 

TEMAKVELD – Tema: Debatt- og diskusjons-
kultur 
Hvordan skal man diskutere for å bli tatt seriøst og på alvor? 
Hvordan skal man oppnå respekt fra de man diskuterer med? 
Disse og andre relevante spørsmål tar vi opp på denne 
temakvelden. 

 
 

   
 



 

- APRIL - 
Tirsdag 5/4 kl. 17-20: 
  JENTEKVELD - Temakveld: ØKONOMI 

Dette er ikke et kjedelig kurs med masse tall og bare prat. Du 
er med på å bestemme det vi skal snakke om. Trenger du råd 
og tips til hvordan du skal få pengene til å strekke lenger, lage 
et lite budsjett og andre ting som har med penger å gjøre så 
bør du komme en tur! 

 
Torsdag 7/4 fra kl. 17: 
  SPILLKVELD: WII SPORTS-turnering 

Utfordre de  andre på Riverside i Nintendo Wii SPORTS. 
Hvem er best og vinner heder og ære, og en liten premie? 
Påmelding i resepsjonen fra den 28/3. 

 
Tirsdag 12/4, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 
betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan 

 

Torsdag 14/4 kl. 18-20: 
  JOBBSØKERKURS 2 

Oppfølgingskurs for deg som har vær på jobbsøkerkurs 
tidligere, og som ønsker å få tilbakemelding på jobbsøknaden 
og prosessen du er inne i. Ha med søknader og CV du bruker 
når du søker jobber. 

 
Tirsdag 19/4 kl. 17-20: 
  JENTEKVELD – Aktivitet ikke bestemt 
   
Tirsdag 26/4, oppmøtetid kommer senere: 
  CAGEBALL/FOTBALL 

Bli med å spill innendørs fotball med Riverside. Enten i 
Cageball-hallen i Nydalen eller en annen sal. Nærmere beskjed 
om hvor og oppmøtetid kommer senere. Husk: Du må selv 



betale buss-/trikkebillett. Men det er gratis å spille. 
Påmelding hos Hamito/Hassan 
 

- MAI - 
 

Tirsdag 3/5 kl. 17-20: 
  JENTEKVELD – Aktivitet ikke bestemt 

 
Torsdag 5/5 kl. 18-20: 
  JOBBSØKERKURS 2 

Oppfølgingskurs for deg som har vær på jobbsøkerkurs 
tidligere, og som ønsker å få tilbakemelding på jobbsøknaden 
og prosessen du er inne i. Ha med søknader og CV du bruker 
når du søker jobber. PS. DETTE ER DET SAMME KURSET 
SOM I APRIL. 

 

Tirsdag 10/5 kl. 17 
  FOTBALL PÅ RUDOLF NILSENS PLASS 

Vi stikker og spiller fotball på RNP hvis banen er ledig, snøfri 
og det ikke regner kraftig. Vi prøver å finne et annet alternativ 
hvis vi ikke får spilt på RNP. Oppmøte på Riverside. Påmelding 
hos Hamito/Hassan 

 
Torsdag 19/5, oppmøtetid kommer senere: 
  BOWLING 

Vi drar og bowler på ettermiddagen. Begrenset antall plasser. 
Påmelding i resepsjonen fra 5/5. 

 

Lørdag 28/5, fra kl. 13: 
FOTBALLTURNERING PÅ RUDOLF NILSENS 
PLASS 
Vi arrangerer en liten fotballturnering på Rudolf Nilsens Plass, 
der du og dine venner kan stille lag. Mer informasjon og regler, 
samt instruksjoner for påmelding kommer senere. 

 

Tirsdag 31/5 kl. 17-20: 
  JENTEKVELD – Aktivitet ikke bestemt 
 
 
 



 

- JUNI – 
 

Torsdag 9/6, oppmøtetid kommer senere: 
  BOWLING 
  Påmelding i resepsjonen fra 1/6. 

 
Tirsdag 14/6 kl. 17-20 
  JENTEKVELD – Avslutning for semesteret  

Vi avslutter jentekveldene for dette halvåret med en picnic/tur 
på café for de som har vært med på jentekvelder tidligere. Mer 
info kommer. 

 

Søndag 19/6 fra kl. 11 
  JENTETUR TIL TUSENFRYD 

Årets første Tusenfrydtur er en jentetur. Inngangsbillett er 
gratis, men du må selv betale for bussbilletten (koster ca. 120 
til sammen hvis du ikke har eget kort og får overgang, da blir 
det litt billigere). Vi smører mat og tar med, lommepenger må 
du ha selv. Mer informasjon kommer senere. Påmelding fra 1/6 
hos Siri/Farhia. 

 
 

Det er mulig vi vil legge opp til flere aktiviteter i 
juni. Informasjon om dette kommer etter hvert, så 
følg med! 
 
 
 
Alle våre aktiviteter er gratis, men du må selv betale 
for buss/t-banebillett når det trengs. 
 
 
 
 
 
 
 



 

- SOMMERFERIEN – 
 
Det vil komme et eget program for aktiviteter i 
sommerferien. Vi vil informere om dette på våre 
hjemmesider, på facebook og på plakater her på 
Riverside. FØLG MED!  
 
Mange aktiviteter har begrenset antall plasser som 
raskt blir fylt opp. 
 
 
 
Av aktiviteter vi gjerne vil ha er blant annet: 
 

- Tusenfryd 
- Båtturer 
- Hyttetur 
- m.m. 

 
 
 


