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Sommerferieprogram for 2.-4. kl. juni 2022.  

Her er sommerferieprogrammet for juni 2022. Vennligst lese programmet nøye med tanker 

på oppmøtetidene, antall matpakker, og hva barna vil trenge å ha med seg av klær og utstyr 

hjemmefra. Svarfrist er satt til 06.mai 2022 og som vanlig trenger vi at alle svare, uansett om 

barna deres komme eller ikke komme sommerferien. Vi ta imot barn kun barna som er 

påmeldt. Åpningstider er fra kl.07.30 - kl.16:45!  Barna med halvplass kan være hos oss maks 

to dager i en skoleferieuke. Ekstra dager kan kjøpes fra AKS-Lederen innenfor svarfristen 

06.mai!  Barna må evt. få hjelp hjemmefra med innsmøring av solkrem før de sendes / leveres 

til AKS! Takk på forhånd og god sommer alle sammen. Hilsen de voksne på Storebrum.       

Dag Aktivitet Informasjon 

Mandag 
20.06 

Tur i nærmiljøet med 
grilling.   

Vi ta en tur til Skullerud for å forske på naturen og steke 
pølser (på lukket ild). AKS kjøpe flere varianter av pølser 
(inkludert halalpølser). Barna må ha med 1.matpakke og 
drikkeflaske pluss klær etter været. Senest oppmøte kl.09:30. 
Vi er tilbake ca. kl.14:00-14:30.  
 

Tirsdag 
21.06 

Kreative verksted x 2: 

«Vi lage vulkan» og 
«katapult verksted.  
 

To verksted alternativer hvor barna kan velge å 
lage katapult og å være med på å lage et kjemiske 
vulkan. Barna må ha med seg 1. matpakke og 
drikkeflaske. AKS serverer ostesmørbrød, frukt og 
melk. Senest oppmøte kl.09:30.  

Onsdag 
22.06 

Tur til 
Naturhistorisk 
museum på 
Tøyen. (Maks 
30 barn).  

En tur til Naturhistorisk museum på Tøyen for å få med oss de 
spennende interaktive utstillinger og de nærliggende 
botaniske hagene. Barna trenger 2. matpakker og drikkeflaske 
pluss klær etter været. Senest oppmøte kl.09.30. vi er tilbake 
ca. kl.15:00. Maks 30 barn (de første 30 barn som er påmeldte 

innen svarfrist 06.mai). AKS dekker bussavgiftene.  

Torsdag 
23.06 

Tur til Abildsø I.L. / 
Biotopen. 
kreativverksted med 
sommertema på basen 
/ ute i skolegård 

Ballspill og fri-lek på kunstgressbanene på 
Abildsø / RASK I-L. og en kort tur til Biotopen 
(for de som vil). Etter turen ta vi 
kreativverksteder med sommertema på 
basen eller på utestasjoner. Barna trenger å ha med seg 2. 
matpakker og drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30.  

Fredag 
24.06 

Tur for (kun) 4. klasse i 
regi av 4.kl. Superklubb 
(info sendes som separate 
vedlegg) 

 
Såpebobleverksted og 
Vannlek for 2.-3. kl. 

 

Dette er en tur forbeholdt for kun 4.-klassinger og er i 
forbindelsen med en sommeravslutning for årets Superklubb 
for 4.klasse. Et eget skriv med detaljer om oppmøtetid osv. 
sendes som separate vedlegg til 4.klasse foresatte. 
4.klassinger må ha med seg 2. matpakker og en drikkeflaske. 
 
Vi lage såpebobler ved å male opp og blande ulike 
ingredienser. Etter såpebobleverkstedet ta vi ut 
vannsprederen og sette i gang med vannlek i skolegården 
(værforbehold). Barna som skal være med på vannlek må ha 
med seg både badetøy og håndkle. Barna trenger å ha med 
seg 1. matpakke og drikkeflaske. AKS serverer brødmat. 
Senest oppmøte kl.09:30. 
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Dag Aktivitet Informasjon 

Mandag 
27.06 

Turist i egen by. 
Byvandring / 
museumsbesøk (Maks 
30 barn). 

Vi ta en tur ned til sentrum for å kombinere litt byvandring 
med et spennende museumsbesøk til Munchmuseet. 
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. Maks 30 barn (de første 30 barn som er påmeldte 
innen svarfrist 06.mai) 
 
 
 

Tirsdag 
28.06 

Forskningsprosjekt: Vi 
lager / forsker 
på 
Luftraketter.  
 

Vi lager luftraketter for å se hva vi kan få til med hensyn til 
distanser, høyder og tekniske / kreative oppfinnsomhet. 
Rakettene testes ut på Kunstgressbanen ved Abildsø I.L etter 
lunsjen. Senest oppmøtetid kl.09:30. Barna trenger å ha med 
seg kun 1 matpakke og drikkeflaske. AKS serverer brødmat, 
melk og frukt. 
 

Onsdag 
29.06 

Tur i nærmiljøet: 
`Østensjøvann rundt` 
og baking på basen. 

 

1. Et rebusløp rundt Østensjøvannet med utplasserte poster 
og spørsmål om vår naturskjønneområdet (pluss tre mulige 
fasiter å velge fra). `Østensjø-lunsjquiz` på basen med 
forfriskende premier for alle deltagere og en rangering av 
lagene ut ifra antall riktige svar. 
 
2. Baking til torsdags kino kos og diverse inne / uteaktiviteter 
etter lunsj. Senest oppmøte kl.09:30. Tilbake ca.kl.13:00. 
Barna trenger å ha med seg 2 matpakker og en drikkeflaske.  
 

Torsdag 
30.06 

Skattejakt, en 
hjemmelaget -
brus eksperiment og 
Kino-kos.  

 

Aktivitetsdag på basen med en skattejakt og diverse inne / ute 
aktiviteter. Etter lunsjen ser vi på film og avslutter med en 
kosestund hvor vi i tillegg til å smake på hjembaksten vår også 
forske / eksperimentere med ingrediensene som er 
nødvendige for å lage hjemmelaget brus med forskjellige smak 
og farger. Barna trenger å ha med seg 2 matpakker og 
drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30. 
 


