
 
 

PRAKTISK INFORMASJON OM SOMMERKLUBBEN 2018 

ÅPNINGSTIDEN I SOMMERKLUBBEN ER 7.30-17.00 

For senest oppmøtetid, se turplan. 

Aktivitetene dekkes delvis over Aktivitetsskolens driftsbudsjett. Egenbetaling utover dette 

fremkommer av turplanen. Det vil alltid være et kostnadsfritt alternativ på de dager det er 

egenbetalte aktiviteter. 

Påmelding til sommerkubben på AKS skal gjøres via link tilsendt på SMS. Frist: 8/6. 

Eventuell egenbetaling av turer gjøres gjennom tillegg på oppholdsbetalingen for september. 

 
Mat: Alle må ha med seg to matpakker og drikke hver dag. 

 

 

Klær: Alle må kle seg slik at det er mulig å dra på tur uavhengig av været. Ha gjerne badetøy og 

håndkle hengende på Aktivitetsskolen. Barn som skal bade og ikke er svømmedyktige bør ha med seg 

armringer eller lignende. Det vil alltid være med voksne med livredningskurs på badeturene. 

Oppholdstid: Barn med gratis AKS etter skoletid (tidligere kalt gratis kjernetid) kan kun bruke 

sommerklubben 2 hele dager pr. uke. Mandager og onsdager. 

Taxi: For elever som benytter seg av skolekjøring med taxi, må foresatte selv bestille taxi eller levere 

eleven på Aktivitetsskolen. 

Generelt: Dersom påmeldinger overstiger antall plasser, prioriteres de som har overholdt 

påmeldingsfristen (9/6). Alle barn som deltar i sommerklubben er ulykkesforsikret i Oslo kommune. Vi 

gjør oppmerksom på at innhold og varighet på turene kan bli endret på kort varsel. (Endring av 

rutetider, værforbehold, sykdom etc.) 

Påmelding til turene er bindende. Det vil ikke bli refundert penger hvis barnet tar fri. Dette pga. 

forhåndsbestilte billetter/busser etc. 

Vi legger opp bemanningen etter påmeldingene. Det er derfor viktig at dere gir oss så presise 

påmeldinger som mulig. 

 

Ta kontakt med basen hvis du har spørsmål! 

Baseledere 

Kroken (1.-2. trinn) 

Kjetil Andreassen, per.andreassen@osloskolen.no , tlf. 95 25 45 34 

Kjellern (3.-4. trinn) 

Jan-Fredrik Løfgren, jan2105@osloskolen.no, tlf. 95 25 45 35 
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Program sommerklubben 2018 

 

22.6 Basedag m/disco 9.30 

 

25.6 Tusenfryd/Basedag 9.00 
26.6 Naturaktiviteter på Vesletjern 9.30 

27.6 Rødtvetparty på Rødtvet AKS 9.30 

28.6 Frognerbadet/Frognerparken 9.30 

29.6 Bli våt dag på basen 9.30 
  

  

1.8  Tur til Grorudparken 9.30  

2.8  Frognerbadet/Frognerparken 9.30  

3.8  Konstruksjonsdag på basen 9.30  

  

6.8  Tur til Veitvetparken  9.30  

7.8  Tur langs Alnaelven 9.30  

8.8  Frognerbadet/Frognerparken  9.30  

9.8  Tur til biblioteket på Stovner og Stovnertårnet 9.30  

10.8  Aktivitetsdag på basen 9.30  

  

13.8  Matematikkdag på Sandåssletta 9.30  

14.8  Kunstdag på basen 9.30  

15.8  Frognerbadet/Frognerparken   9.30  

16.8  Tur til Botanisk hage på Tøyen 9.30  

17.8  AKS er stengt pga. planleggingsdag med skolen x  

 

 

 

 

 



 
 

Informasjon om aktivitetene 
 

Fredag 22.6 Basedag m/disco. Vi starter Sommerklubben med dans og moro på basen. 
 
Mandag 25.6 Fortsetter vi tradisjonen med en tur til Tusenfryd. Vi reiser med egen buss. Elevene blir delt inn i 
grupper som blir fulgt av en voksen.  De som ikke skal på Tusenfryd blir igjen på basen og koser seg med 
forskjellige aktiviteter. 
 
Tirsdag 26.6 Tur til Vesletjern med forskjellige naturaktiviteter. 

Onsdag 27.6 Drar vi til Rødtvet sammen med de andre AKS-ene i bydel Grorud. Hver Aktivitetsskole bidrar 

med ulike aktiviteter. Vi griller pølser og koser oss. 

Torsdag 28.6 Tar vi t-banen til Frognerbadet/parken hvor vi deler oss i de som skal bade og de som skal i 

parken. Vi har ansatte med livredning med på badet.  

Fredag 30.6 Vi avslutter skoleåret 2017/2018 med bli våt dag på basen.  Barna kan ha med seg forskjellige ting 
å sprute vann med. HUSK SKIFTETØY og håndkle 
 

GOD SOMMER 

 

Onsdag 1.8 Tur til Grorudparken  

Torsdag 2.8 Frognerbadet/parken Se 28.6. 

Fredag 3.8 Konstruksjonsdag på basen med masse morsomme aktiviteter. 

 

Mandag 6.8 Drar vi til Veitvetparken hvor vi leker og koser oss. 

Tirsdag 7.8 Vi går langs Alnaelven ned til Hølaløkka. På turen plukker vi søppel og lærer om sporløs ferdsel. 

Onsdag 8.8 Frognerbadet/parken se 28.6 

Torsdag 9.8. Vi drar til Stovner hvor vi besøker kanskje Norges flotteste bibliotek og det nye Stovner tårnet.  

Fredag 10.8. Aktivitetsdag på basen med mange sportslige aktiviteter. 

 

Mandag 13.8 Vi drar til Sandåssletta hvor vi har morsomme matteaktiviteter. 

Tirsdag 14.8 Vi har kunstdag på basen med forskjellige aktiviteter. 

Onsdag 15.8 Frognerbadet/parken se 28.6 

Torsdag 16.8 Tur til Botanisk hage på Tøyen hvor vi tar oss en titt rundt i hagen. 

Fredag 17.8 AKS er stengt på grunn av planleggingsdag med skolen 


