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mmerprogram for 2.-4. kl. Uke 32. aug. 2022. 

Her er sommerferieprogrammet for 2.-4 kl. for uke 32 august 2022. Vennligst les programmet 

nøye med tanker på oppmøtetidene, antall matpakker, og andre ting barna vil trenge å ha 

med seg hjemmefra. Svarfrist er satt til mandag 16. mai og som vanlig trenger vi at alle svare, 

uansett om barna deres er hos eller ikke i sommerferien. Vi ta imot kun barna som er 

påmeldte! Åpningstidene er fra kl.07.30 - kl.16:45!  Barna med halvplass eller gratis kjernetid 

kan være på AKS maks to dager i en skoleferieuke. Muligheten for å kjøpe ekstra dager fra 

AKS-Lederen og innenfor svarfristen 16. mai er kun for barna med halvplass! Vi ønsker dere 

velkommen til sommerferieprogrammet vårt for august og gleder oss til å møte dere igjen 

etter sommerferien. AKS er stengt på torsdag og fredag i uke 33 grunnet planleggingsdager! 

Dag Aktivitet Informasjon 

Mandag 
08.08 
 

  

 

 

 

 

 

 

En håndfastedag med mye 

hilsninger og fellesaktiviteter 

med gode håndpreg.  

Vi bruker tid til å ta imot de nye 2. i 
klassinger i uke 32 med blant annet et 
`velkomstverksted` hvor vil lager 
navnelapper til garderobeplassene 
med sjablongtegninger etter egne 
hand, eller føtter. En orienteringsrunde for å bli kjent 
med lokalene og ute-grensene våre. Div. ute / inne-
aktiviteter etter lunsj. AKS Serverer knekkebrød med div. 
pålegg og juice til lunsj. Barna trenger å ha med seg 
1.matpakker. Senest oppmøte kl.09:30! 

Tirsdag 
09.08 

Tur i nærmiljøet med 
grilling.   

Vi tar en tur til Skullerud-sletta hvor vi forsker 
på naturen, steker pølser (på lukket ild) og 
leker fritt i naturen. AKS kjøpe inn 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.14:30.  

Onsdag 
10.08 

En tur (tur nr. 1 av 2) til 
Teknisk museum (maks 30 

stykk). 

Tur nr. 1 til Teknisk museum. Maks 30 stykk (de første 30 
som er påmeldte)! AKS dekker inngangen og buss. Barna 
trenger å ha med seg 2.matpakker, drikkeflaske og klær 
etter været. Senest oppmøte kl.09:00! Vi er 
tilbake ca.kl.15:00. Diverse inne / ute 
aktiviteter for de som er på basen.  

Torsdag 
11.08.  

Egg eksperimenter 
+ testing / frilek på 
Leker`n / Abildsø I.L. 

Egg-eksperimenter med testing og fri-lek i 
nærmiljøet. Barna trenger å ha med seg 2. 
matpakker, drikkeflaske og klær etter været. 
Møt opp senest kl.09.30!  

Fredag 
12.08. 
 

  

`Oppfinnsom fredag`  
med handformede bakst, 
brusverksted, oppfinnere-film 
og eller eksperimentelledisko.  

Vi runder av en oppfinnsom uke med å bake 
og pynte handformede-kaker som vi kan 
kombinerer med et brusverksted til film-kos 
etter fredags oppfinnere -preget film. Barna 
inviteres en eksperimentell disko med egne oppfunnet 
danserutiner. AKS serverer brødmat med div. pålegg og 
melk til lunsj. Barna trenger å ha med 1. matpakke. 
Senest oppmøte kl.09:30!  
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Sommerprogram for 2.-4. kl. Uke 33. aug. 2022. 

Her er sommerferieprogrammet for 2.-4 kl. for uke 33 august 2022. Vennligst les programmet 

nøye med tanker på oppmøtetidene, antall matpakker, og andre ting barna vil trenge å ha 

med seg hjemmefra. Svarfrist er satt til mandag 16. mai og som vanlig trenger vi at alle svare, 

uansett om barna deres er hos eller ikke i sommerferien. Vi ta imot kun barna som er 

påmeldte! Åpningstidene er fra kl.07.30 - kl.16:45!  Barna med halvplass eller gratis kjernetid 

kan være på AKS maks to dager i en skoleferieuke. Muligheten for å kjøpe ekstra dager fra 

AKS-Lederen og innenfor svarfristen 16. mai er kun for barna med halvplass! Vi ønsker dere 

velkommen til sommerferieprogrammet vårt for august og gleder oss til å møte dere igjen 

etter sommerferien. AKS er stengt på torsdag og fredag i uke 33 grunnet planleggingsdager! 

Dag Aktivitet Informasjon 

Mandag 
15.08 
 

 
 
  

 

 

 

Vi tar imot de nye 2. klassinger i uke 33 med et 
`velkomstverksted` med egenlaget navnelapper til 
garderobeplassene og orienteringsrunde for å bli 
kjent med lokalene og ute-grensene våre. Alle barn 
blir inviterte til en runde med minigolf på våre 
hjemlagede minigolfbaner i løpet av dagen. Målet 
er å ha det litt gøy samt opplever en kombinasjon 
av lagspill, litt matteøving og veldig mye hånd / øye 
koordinasjon. AKS Serverer knekkebrød med div. 
pålegg og juice til lunsj. Barna trenger å ha med 
seg 1.matpakker. Senest oppmøte kl.09:30! 

Tirsdag 
16.08 

Tur nr. 2 til Teknisk museum (maks 
30 stykk). 

Tur nr.2 til Teknisk museum. Maks 30 stykk (de 
første 30 som er påmeldte samt som var ikke med 
på tur nr. 1 til Teknisk museum i uke 32!). AKS 
dekker inngangen og buss. Barna 
trenger å ha med seg 2.matpakker, 
drikkeflaske og klær etter været. 
Senest oppmøte kl.09:00! Vi er tilbake ca.kl.15:00. 
Diverse inne / ute aktiviteter for de som er på 
basen.  

Onsdag 
17.08 

  

Sommerferieavslutning for 2.-4. kl. Vi avslutter med sommerlunsj, diverse festpregede 
aktiviteter, og om det er fint vær ville vi ta ut 
vannsprederen og tilrettelegg for vannlek i 
skolegården. Barna trenger å ha med seg 1 
matpakke, drikkeflaske og evt. badetøy til vannlek. 
Aks serverer pølser med tilbehør til lunsj. Senest 
oppmøte kl.09:30! 

Torsdag 
18.08.  

Planleggingsdag nr.1  
(AKS er stengt grunnet 
planleggingsdager). 

 

Fredag 
19.08. 
 
  

Planleggingsdag nr.2  
(AKS er stengt grunnet 
planleggingsdager). 
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