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Sommerprogram for 2.-4. kl. Uke 31. aug. 2022.  

 Her er sommerferieprogrammet for 2.-4 kl. for uke 31 august 2022. Vennligst les 

programmet nøye med tanker på oppmøtetidene, antall matpakker, og andre ting barna vil 

trenge å ha med seg på AKS. Svarfrist er satt til mandag 16. mai og som vanlig trenger vi at 

alle svare! Vi tar imot kun barna som er påmeldte! Åpningstidene er fra kl.07.30 - kl.16:45!  

Barna med halvplass eller gratis kjernetid kan være hos oss maks to dager i en skoleferieuke. 

Muligheten for å kjøpe ekstra dager fra AKS-Lederen innenfor svarfristen 16. mai er kun for 

barna med halvplass! Vi ønsker dere velkommen til sommerferieprogrammet for uke 31 og 

gleder oss til å møte dere igjen etter sommerferien. 

 

Dag Aktivitet Informasjon 

Mandag 
01.08 
 
  

Oppstart på AKS. 

Velkommen til / tilbake 

til Storebrum.  

Vi ønsker våre nye 2.klassinger velkommen samt gir alle 
barna på 2.-4.kl tid til å venne seg til å være tilbake på 
AKS etter sommerferien. Et `Velkomstverksted` hvor 
barna kan blant annet dekorere garderobeplassene sine 
med egne navnelapper av sjablongtegninger fra egne 
hender (eller føtter). Utover dagen bruker vi litt tid for å 
bli kjent med / påminnet om ute-grensene på AKS før vi 
setter i gang med enkelte aktiviteter. Barna må ha med 
seg 2 matpakker, drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30! 

Tirsdag 
02.08 

Ballspill og frilek på Leker`n.  

 

Vi tar med oss fotball, sjongleringsballer og frisbee til 
Leker`n hvor vi øver både på lagarbeid og koordinasjon 
samt har tid for fri-lek og utforskning. AKS Serverer 
knekkebrød med div. pålegg og juice til lunsj. Barna 
trenger å ha med seg 1. matpakke, drikkeflaske og klær 
etter været. Møt opp senest kl.09.30! Basen er stengt 
mens vi er på tur! Vi er tilbake fra turen ca.kl.13:00. 

Onsdag 
03.08 

Tur i nærmiljøet med 
grilling.   

Vi tar en tur til `Biotopen` hvor vi forsker på 
insekter, steker pølser (på lukket ild) og 
leker fritt i naturen. AKS kjøpe flere 
varianter av pølser (inkl. halal). Barna trenger å ha med 
seg 1.matpakke, drikkeflaske, klær etter været. Senest 
oppmøte kl.09:30! Basen er stengt mens vi er på tur!  
Vi er tilbake ca. kl.14:00.  

Torsdag 
04.08.  

En dag på 
basen hvor vi 
lager og baker 
insektformer.  
 

Vi viderefører temaet `Insekter` ved å gjenskape 
insektformer på kreativverksted og i bakegruppene. Kan 
man bake vepseboller, maurmuffins eller marihønekaker, 
og ville du ha spiste de om vi kunne? Barna må ha med 
seg 2. matpakker. Senest oppmøte kl.09:30!  

Fredag 
05.08.  

`Bug Friday` (fredag med 
insektkos`) 
Med rebusløp, film, 
en kosestund med 
hjemmelaget insektbakst + 
Insektansiktsmaling (valgfritt). 

Etter en aktiv uke med mye `Buzz` i form av 
tur, utforskning og kreativitet holder vi 
fortsatt insekttemaet i fokus og legger opp 
til rebusløp, animasjonsfilm, kosestund og ansiktsmaling. 
(alle med insekttemaer). AKS serverer brødmat og melk 
og kanskje til og med litt honning til lunsj. Barna trenger 
ha med seg 1. matpakke. Senest oppmøte kl.09:30.!  


