
SOMMERKLUBBEN 2019 - BASE GUL 

(4. kl.) 
Skoleåret 2018/19 går mot slutten og sommerklubben står nå i vente med mange gode og opplevelsesrike 

aktiviteter . 

AKS har heldagsåpent fra kl.07:30-17:00 i uke 26. 

Vi har satt opp et variert sommerklubb-program, som skulle falle i smak for alle og enhver. Én av aktivitetene er 

foreldrebetalt, denne dagen er det også et kostnadsfritt alternativ. 

Ingen leverer penger for aktivitetene ved påmelding. Betaling av turer gjøres gjennom tillegg på 

oppholdsbetalingen for august/september. 

Påmeldingen er bindende og pengene refunderes kun ved fremvisning av legeattest. Det er mange av de ansatte 

som ønsker å ta ut ferie under sommerklubben, det er derfor viktig at dere gir oss så presise påmeldinger så 

mulig. Vi ønsker å skape en trygg og god hverdag for barna deres. Vi setter opp bemanningen etter 

påmeldingene. 

For barn med 50% plass kan benytte seg av tilbudet 2 valgfrie dager i uke 26. 

PÅMELDINGSFRISTEN FOR INNLEVERING AV SKJEMAET ER SATT TIL TORSDAG 16.MAI 2019. 

Hvis du mot formodning, skulle levere påmeldingen etter fristen har gått ut, mister du muligheten til å melde ditt 

barn på betalte aktiviteter. 

Vi ber dere om å sende inn skjemaet uansett om deres barn kommer eller skal ha fri. 

ALLE MÅ OGSÅ KLE SEG SLIK AT DET ER MULIG Å DRA PÅ TUR UAVHENGIG AV VÆRET. 

Mandag 24.juni - Verdensparken på Furuset  

Vi drar av gårde til verdensparken på Furuset. Dette er Norges førsteparkouranlegg (hinderløype). Ta med 

matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 09.00. 

 
 

Tirsdag 25.juni - Tusenfryd eller Ulsrud  

De som ønsker kan i dag dra på tur til Tusenfryd. Dette koster 340,- (for inngang og transport). Barna kan ha 

med seg noe godt i matpakka. Lommepenger er IKKE tillatt. Ta med matpakke x2 og drikkeflaske. De som ikke 

skal på Tusenfryd blir med 1.klasse på tur til Ulsrud. AKS serverer pølser/fiskepinner. Ta med matpakke x 1 og 

drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 09.00. Vi er tilbake fra Tusenfryd kl 17.00. 



 
 

Onsdag 26.juni - Basedag  

I dag koser vi oss på basene med forskjellige valgfrie aktiviteter.Barna kan selv bestemme hva de har lyst til å 

gjøre. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 09.30. 

 
 

Torsdag 27.juni - Idrettsdag  

Idrettsdag på Brynbanen. Det blir lengdehopp, kast av liten ball,stafett og høydehopp. Det blir også mulighet for 

fotball og stikkball. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest 09.30. 

 
 

 

Fredag 28.juni - Basedag * 

I dag koser vi oss på basene med forskjellige valgfrie aktiviteter.Barna kan selv bestemme hva de har lyst til å 

gjøre. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 09.30. 

 

 


