
Sommerklubben uke 26 i 2018: 
Sommerklubben er et samarbeid mellom Aktivitetsskolene i bydel Alna og Stovner i uke 26 
fra mandag 25.juni til og med fredag 28.juni. 
I juli er AKS stengt . AKS åpner 1.august igjen. Da vil det også være flere aktiviteter. 
Programmet for august kommer i juni. 

Alle turene er gratis: 
Påmeldingen er bindene. Dersom elevene ikke møter til påmeldt tur til Tusenfryd 
(kr. 400,-) eller Tangen dyrepark (kr. 280,-) vil foresatte få en faktura i august for turen. 
 
Åpningstiden: 
Aktivitetsskolens åpningstid i sommerklubben er fra 07.30 – 17.00. Alle elevene er samlet på 
Basen ved samlingssalen.  
 
Oppmøte og når AKS er tilbake fra turene: 
Tusenfryd oppmøte senest klokken 09.00. Tilbake ca klokken 18.00. 

Tangen dyrepark oppmøte senest klokken 08.00. og Tilbake ca klokken 16.30. 

Sørbråten bondegård oppmøte senest klokken 08.30. Tilbake ca klokken 15.30 

De andre dagene er siste oppmøte senest klokken 09.00 og AKS er tilbake senest klokken 15.00 

Elever som kommer for sent får ikke være med på turene. Det er ingen ansatte på basen til å være 

sammen med dem. Det er viktig å gi beskjed til AKS hvis elever som er påmeldt ikke kommer. 

 

Ta med: 
Elevene MÅ ha med seg mat og drikke til 2 måltider hver dag. Elevene kan ha med grillmat 
til Tangen dyrepark. Det er viktig å kle seg etter været. Vi drar på tur uansett vær. Det er 
derfor viktig å ha med regntøy. 

 

Påmelding: 
Påmeldingsfrist er TIRSDAG 22. MAI.   Kryss av for hvilke dager elevene kommer på 
svarskjemaet. Det er også viktig at det krysses av på  hvilke dager elever med halvdagsplass 
og gratis kjernetid (12 timer) skal være på AKS i uke 26. 
 

Halvdagsplass (12 timer): 
Elever med  HALVDAGSPLASS (12 timer) og gratis kjernetid (12 timer) kan være på AKS 2 
dager denne uken. 

Elever med heldagsplass kan benytte Aktivitetsskolen fritt i åpningstiden.  
 
Lommepenger: 
Barna kan ha med seg lommepenger på Tusenfryd (max kr. 100,-)og Tangen dyrepark (maks 
kr. 100,-). Pengene sendes med elevene den aktuelle dagen. Elevene har selv ansvaret for 
pengene. 

 


