
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arrangerer sommerklubben i år fra 21. juni – 30. juni og fra 2. august til 13. august, med 

unntak av 9. og 10. august da vi har planleggingsdager. Vi vil ha mange forskjellige 

aktiviteter og turer, vi håper så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. 

Oppmøte: 

Åpningstidene vil være fra 7.30 – 16.30 daglig. Seneste oppmøte er angitt under beskrivelsen 

av hver aktivitet. Barn med gratis kjernetid kan benytte seg av to dager i uken (torsdager og 

fredager). I uke 26 kan barn med halvdagsplass benytte seg av onsdag 30. juni. 

Tilbakekomst: 

Vi er som regel tilbake fra turene våre ca. 15.30 dersom ikke annet er spesifisert, men det kan 

oppstå forsinkelser. 

Ta med!: 

Hver dag tar du med mat, drikke, klær etter vær og aktivitet.  

Betaling: 

I år som tidligere år er alle aktivitetene dekket av Aktivitetsskolen. Det er lov til å ha med 

lommepenger til de turene der det står.  

NB! med forbehold om endringer. 

Påmeldinger til aktivitetene foregår i eget skjema. 

Microsoft Forms som ligger vedlagt i skole melding eller under Aktivitetsskolen - 

Program for sommerAKS på skolens hjemmeside: https://ellingsrudasen.osloskolen.no/ 

 Vi gleder oss! 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVU-hmIL_bcJEs2fuvKd6p4FURjFaM1hLRDdWOTIwNFo2VlhKRzBFOEVHUy4u


Sommerklubben juni:  

Mandag 21. juni: Veitvetparken. 

Vi tar turen til Veitvet parken! Her skal vi kose oss med aktiviteter og leker. 
 
Oppmøte: Senest 9.00, vi er tilbake ca. 15.30, 

Ta med: 2 matpakker og nok drikke, solkrem og klær etter vær.  

 

Tirsdag 22. juni: Vannfest i skolegården. 

Vi har vannfest og koser oss i skolegården med grilling og morsomme aktiviteter. 

Oppmøte: senest 9.30 

Ta med: 1 matpakke (AKS ordner grillmat), badetøy, håndkle og solkrem. 

 

Onsdag 23. juni: 1. og 2. trinn drar på tur til Snarøya, 3. og 4. trinn drar til Alnabru og 

kjører gokart! 

På Snarøya skal vi ha morsomme og spennende aktiviteter, rebus og quiz! 3. og 4. trinn for en 

fartsfulldag med gokart på Alnabru! 

Oppmøte: senest klokken 9.00, vi er tilbake ca. 15.30. 

Ta med: 2 matpakke og nok drikke. 

 

Torsdag 24. juni: Tusenfryd for 4 trinn. Avventer tilbudet til 1.- 3. trinn grunnet 

restriksjoner. 

I år har vi bestemt at det kun er 4. trinn som drar på Tusenfryd, mens 1. – 3. trinn skal vi finne 

et annet alternativ grunnet restriksjoner på en del av aktivitetene som var planlagt. Åpner 

Megafun eller tilsvarende drar1.- 3 tr. dit.  

Oppmøte for Tusenfryd: senest 9.00, vi er tilbake ca. 15.30. Reiser med leid buss. 

Ta med: mat og drikke for en lang og spennende dag og de som vil kan ha med 100 kr i 

lommepenger.  

Oppmøte for 1.-3. trinn: senest 09.30 og  vi er tilbake ca. 15.30. 

Ta med: 2 matpakker og nok drikke for en lang og spennende dag. 

 



 

 

Fredag 25. juni: Trafikkdag og magishow med Chriss Chrisell! 

Denne dagen bruker vi til å lære oss trafikkregler for syklister, dagen avsluttes med en mini 

prøve hvor du får «sykkel-lappen» når du består. I løpet av dagen får vi besøk av selveste 

magikeren Chriss Chrisell! Han skal holde et show for oss i aulaen. 

Oppmøte: senest 9.30 

Ta med: 1 matpakke, sykkel og hjelm, ingen får sykle uten hjelm.  

 

Mandag 28. juni: Sykkel/gåtur til Mariholtet. 

De som fikk sykkel-lappen på fredagen kan bli med på sykkeltur til Mariholtet, vi andre tar en 

gåtur til Mariholtet.  

Ta med: 2 matpakke, nok drikke, solkrem og gode sko. De som skal sykle med ha med sykkel 

og hjelm. 

Oppmøte: senest oppmøte 9.30, vi er tilbake ca. 15.30. 

 

Tirsdag 29. juni: Sommerteater i Frognerparken! 

I dag går turen til Frognerparken, her skal vi se på teateret «P for Per». Etter teateret blir det 

lek og moro i Frognerparken! 

Oppmøte: senest 9.00, vi er tilbake 15.30. 

Ta med: 2 matpakker og nok drikke, solkrem. 

Onsdag 30. juni: Kino! 

Vi drar på kino, filmen er ikke bestemt enda så dette blir en overraskelse! Dersom været 

tillater det, har vi vannfest i skolegården når vi kommer tilbake       

Oppmøte: senest 9.00, vi er tilbake ca. 14.00. 

Ta med: 1 matpakke (AKS serverer ettermiddagsmåltidet), solkrem, badetøy og håndkle. 

           

SOMMERKLUBBEN I AUGUST:  

Mandag 2. august: Tur i nærmiljøet. 



Hurra og velkommen tilbake etter en lang ferie! Vi tar en tur i nærmiljøet og ha forskjellige 

leker og aktiviteter        

Oppmøte: senest 10:00, vi er tilbake ca. 15.00 

Ta med: 1 matpakke (AKS lager ettermiddagsmåltidet), nok drikke og solkrem.  

 

Tirsdag 3. august: Tur til Rådhusparken i Lørenskog. 

Vi tar en gåtur til Rådhusparken, dette er en lang gåtur så her er det viktig med gode sko og 

klær etter vær. Her skal vi kose oss med morsomme aktiviteter. 

Oppmøte: Senest 9.00, vi er tilbake ca. 15.30. 

Ta med: 2 matpakker og nok drikke, solkrem og klær til å klatre i. 

 

Onsdag 4. august: Ellingsrudåsens aktivitetsdag! 

Denne dagen blir det mange spennende og morsomme aktiviteter, vi spiller kubb, har 

løpekonkurranser mm. Om det lar seg gjøre, møter vi Bakås AKS. 

Oppmøte: senest 9.00 

Ta med: 1 matpakke (AKS ordner ettermiddagsmaten), solkrem og klær etter vær.  

 

Torsdag 5. august: Folkemuseet. 

Vi tar turen til norsk folkemuseum som ligger på Bygdøy. Her får vi en omvisning av museet 

som heter «eventyrstund, det var en gang»  

Oppmøte: senest 9.00, vi er tilbake ca. 15.30. 

Ta med: 2 matpakker og nok drikke, solkrem og klær etter vær. 

 

Fredag 6. august: Vannfest med disko i skolegården! 

Vi blir på skolen og har vannfest med disko! I dag blir det morsomme aktiviteter og leker 

mm. 

Oppmøte: senest 9.30. 

Ta med: badetøy, håndkle og solkrem. AKS står for begge måltider denne dagen. 

 

Mandag 9. august: AKS stengt hele dagen (planleggingsdag). 

Tirsdag 10. august: AKS stengt hele dagen (planleggingsdag). 

 

Onsdag 11. august: allidrettsdag og fotballturnering i Alnaparken. 



Vi tar turen til Alnaparken, har blir det allidrett og fotballturnering med medaljer. 

Oppmøte: senest 9.30, vi er tilbake rundt 15.00. 

Ta med:2 matpakker og nok drikke, solkrem. 

 

Torsdag 12. august: Tur i nærområdet og båttur langs Akerselva for 4. trinn! 

Vi tar en tur i nærområdet og har morsomme aktiviteter, rebus og hinderløype. For 4. trinn 

blir det en maritim dag med båttur i regi av trebåtforeningen. 

Oppmøte: senest 9.30, vi er tilbake rundt 15.00. 

Ta med:2 matpakker og nok drikke, solkrem. 

 

Fredag 13. august: Sommer party! 

Siste dag før skolestart bruker vi til sommer party i skolegården! Det blir hoppeslott, vannfest, 

popcorn og sukkerspinn. 

Oppmøte: senest klokken 10.00 

Ta med 1 matpakke (AKS ordner ettermiddagsmåltidet), solkrem, badetøy og håndkle. 

 

 

 

 


