
Sommerferieprogrammet for 2.-3.kl. august 2021:  
Her er sommerferieprogrammet for august 2021 for 2. og 3. klasse med svarfrist 25. mai. 
Programmet tar utgangspunkt i at lokalet «Storebrum» deles av begge trinn, og at vi kan 
reise kollektivt. «Plan b» er alternativer for de dagene hvor vi må evt. endre planene pga. av endring i 
smittesituasjon. Vennligst les programmet nøye med tanke på oppmøtetidene, antall matpakker, og 
hva barna vil trenge å ha med seg hjemmefra. Barn med halvplass har kun to dager i en ferieuke, og 
kjøp av ekstra dager må avtales med AKS-lederen innen 25. mai!  
 

Mandag.  
02.08 

 Oppstart på AKS En rolig oppstart med tid til å bli bedre 

kjent med lokalet, de voksne som jobber 

på basen og barna på tvers av begge 

trinnene. AKS serverer brødmat til 2. 

måltid og barna vil trenge kun en 

matpakke og drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30.  

Tirsdag.  

03.08 

Rakettverksted og  

Ballspill.  

Et rakettverksted hvor formålet er å finne ut av hvor langt vi 

kan skyte våre hjemmelagde luftraketter, og hvilke 

egenskaper en rakett trenger for å ha lang rekkevidde. 

Rakettene testes på kunstgressbanen, hvor vi måler og 

noterer avstandene vi oppnår - før vi avslutter økten med 

ballspill og frilek. Vi er tilbake på basen ca.kl.15:00.  

Barna må ha med seg to matpakker og en 

drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30.  

Onsdag. 

04.08 

Plan A: Minigolf på 
Ekeberg. 
Plan B: Minigolf på 
basen.  

Plan A: Vi tar en tur til Ekeberg minigolf. Max 30 barn (De 

første 30 barn som er påmeldte innen fristen) AKS dekker 

inngangspenger og bussavgifter. Vi er tilbake ca. kl.15:00 

Plan B: Vi setter ut våre egne hjemmelagede minigolfbaner 

på basen, og bruker egne golfkort og 

minigolfkøller. Barna må ha med seg to 

matpakker en drikkeflaske og klær etter været. 

Senest oppmøte kl.09:30.  

 

Torsdag.  

05.08 

Plan A: Tur til Skullerud 

med grilling. 

Vi tar en tur til Skullerud, utforsker naturen og 

terrenget rundt Skullerudstua og steker pølser 

over lukket ild. AKS kjøper pølser og barna vil 

trenge kun en matpakke, drikkeflaske & 

klær etter været. Senest oppmøte kl.09:30.   

 

Fredag.  

06.08 

 

Såpebobleverksted  

og Vannlek. 

 

 

Vi lager såpebobler ved å måle opp og blande 

ulike ingredienser til et såpebobleverksted. 

Senere ta vi ut vannsprederen. Barna som skal 

være med på vannlek, må ha med seg badetøy, håndkle og 

vanntette fottøy. AKS serverer knekkebrød & div. pålegg 

som 2. måltid. Baking av sommerboller til fredagskos. Barna 

trenger å ha med seg kun en matpakke og drikkeflaske. 

Senest oppmøte kl.09:30.   
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Mandag.  
09.08 

Tur i nærmiljøet med 
grilling. 

Vi tar en tur i nærmiljøet, utforsker 

naturen, spiller naturbingo og steker 

pølser på lukket ild. AKS kjøper pølser og 

barna vil trenge kun en matpakke, 

drikkeflaske & klær etter været. Senest 

oppmøte kl.09:30. Vi er tilbake ca. kl.13:00 / 13:30.  

 

Tirsdag.  

10.08 

Drage / katapultverksted. + 

utprøving.   
Et drage- og katapultverksted hvor vi 

tester ut produktene våre i 

nærområdet samt måle distanser og 

høyder som kan oppnås. Baking av 

«sommerboller» til onsdagsavslutning. Aks serverer 

ostesmørbrød & frukt til 2. måltid. Barna må ha med 

seg i matpakke og en drikkeflaske. Senest oppmøte 

kl.09:30.   

 

Onsdag. 

11.08 

Sommeravslutning for 2. -

3.kl  

 

Sommeravslutning. Kreativt verksted med 

sommertema, utegym, vannlek / hjemmelagede 

såpebobler i skolegården, utebingo, ansiktsmaling, 

ute / inne disko / film og kos. AKS serverer varmmat 

som passer til sommeravslutningen samt sukkerfri 

saft til drikke. Barna trenger å ha med seg kun en 

matpakke, en drikkeflaske, og badetøy om de skal 

delta på vannleken! Senest oppmøte kl.09:30.  

  

Torsdag.  

12.08 

Planleggingsdag Nr. 1 

 

 

AKS er stengt grunnet planleggingsdager! 

Fredag.  

13.08 

Planleggingsdag Nr. 2 

 

 

AKS er stengt grunnet planleggingsdager! 

 
 
 

 


