
SOMMERKLUBBEN 2019 - BASE BLÅ 
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, uke 31 (fra torsdag 01.08.), uke 32 og uke 33. 

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 dere som har 50%-plass kan det i noen tilfeller lønne seg å skifte fra 50% til 100% i juni og august for å få 

delta på det morsomme aktivitetene. Plassendring kan gjøres via linken her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/ 

FRISTEN 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 - Leo's lekeland eller Verdensparken  

De som ønsker kan i dag dra på Leo's Lekeland. Dette koster 139,- (for inngang og transport). Barna kan ha med 

seg noe godt i matpakka. Lommepenger er IKKE tillatt. De som ikke skal på Leo's lekeland blir med 2., 3. og 

4.klasse til Verdensparken på Furuset. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 09.30. Barn 

med 50%-plass kan komme. 

 
 

Tirsdag 25.juni - Tur til Ulsrudskogen  

I dag drar vi på skogstur til lavvoen i Ulsrudskogen. Her skal barna få boltre seg i naturen. AKS serverer 

pølser/fiskepinner. HUSK: KLÆR ETTER VÆR!!! Ta med matpakke x 1 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl. 

09.30. Barn med 50%-plass kan komme. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/&sa=D&ust=1557923025432000&usg=AFQjCNEPSds471X-KdZkb9cLNkQZ_UV4XA


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. 

 
 

Torsdag 1.august - "Velkommen tilbake!"  

Første dag tilbake etter en lang sommerferie. 2.trinn; velkommen til Huset. 3. og 4. trinn; velkommen til Base 

Gul. Dette blir spennende. Vi blir kjent med nye voksne og nye rutiner. Vi har ulike sosiale aktiviteter ute og 

inne. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30. Barn med 50%-plass kan komme. 

 

 

 

 



Fredag 2.august - Tur i nærmiljøet  

Vi går en tur og blir kjent med nærmiljøet vårt. Kanskje barna vil vise hverandre hvor de bor? Ta med matpakke 

x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30. Barn med 50%-plass kan komme. 

 
 

Mandag 5.august - 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. 

 
 

Tirsdag 6.august - Skattejakt  

I dag skal vi begi oss ut på et spennende eventyr, i jakten på den store sjørøverskatten. Ta med matpakke x 2 og 

drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30 

 
 

 

Onsdag 7.august - Fotball & kanonballturnering  

I dag kommer Tveita AKS på besøk og vi kjører i gang fotball og kanonballturnering. De som ikke har lyst til å 

spille noen av tingene, lager plakater og står på sidelinjen og heier. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. 

Oppmøte senest kl 09.30 

 

 

 

 



 

Torsdag 8.august - Valfagsdag  

Valgfagsdag (50%barn kan komme) Dette blir moro. Barna kan velge mellom ulike valgfag de ønsker å vær med 

på. De må velge den samme gruppen både torsdagen og fredagen. Her blir det lagt opp ulike aktiviteter innenfor 

de ulike gruppene. Er det noe spesielt barna skal ha med seg, eller vi skal ut fra skolen område vil dere få 

beskjed om dette. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30 

 

 

Fredag 9.august - Valgfagsdag  

Denne dagen vil barna være på den samme gruppen som dagen før, men aktiviteten blir selvfølgelig annerledes. 

Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30. Barn med 50%-plass kan komme. 

 
 

Mandag 12.august - Tur til Ekeberg  

I dag drar vi på tur til Ekeberg. Der vil vi leke og kose oss. Det vil også bli grilling utover dagen. AKS serverer 

pølser/fiskepinner. Ta med matpakke x 1 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30. Barn med 50%-plass kan 

komme. 

 
 

Tirsdag 13.august - Tveita AKS inviterer  

MER INFO KOMMER. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30. Barn med 50%-plass 

kan komme. 

 

 

Onsdag 14.august - Aquadag  

I dag skal vi ha det moro med vann! Vi legger ut vannsklia og setter opp vannsprederen. De som ønsker kan ha 

med seg vannpistol. HUSK: Skiftetøy og håndkle. Om været ikke blir slik vi ønsker, blir det "Bryn kino" istedet, 

hvor vi setter på en film og hygger oss. Ta med matpakke x 2 og drikkeflaske. Oppmøte senest kl 09.30.  

 

 

 

 



Torsdag 15.august - Tur til Langøyene  

I dag skal vi kose oss på Langøyene. Vi utforsker øya og det blir krabbefiske. Matpakke x2 og drikkeflaske. 

 
 

Fredag 16.august - Basedag  

I dag roer vi ned etter en deilig sommer og lader opp til et nytt skoleår. Vi har ulike aktiviteter ute og inne. Ta 

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

 

 


