
 

PROGRAM SOMMERKLUBBEN  UKE 26 JUNI 2018  

MANDAG 25. JUNI 
TUSENFRYD: 3. OG 4.TRINN 

 

Vi reiser med buss til fornøyelsesparken der lek og moro er i fokus. . 

Turen er gratis. Påmeldingen er bindene. Det betyr at dersom 

barnet ditt ikke møter når det er påmeldt til Tusenfryd, vil du få en 

faktura for turen på kr. 400,- i august.  

Oppmøte senest kl. 09.00. Tilbake kl. 18.00 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen. 

Lommepenger: max 100,- 

FURUSET PARKOUR:  
 1.-4-TRINN 

 

Vi skal til Furuset Forum og ha parkour inne. Du får prøve deg på å 
hoppe over, under mot veggen og snu osv. Vi skal også besøke 
Verdensparken på Furuset. Dette blir en dag full av fysisk aktivitet. 
 

Oppmøte senest klokken 09.00. Tilbake kl.15.00. 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen 

 

TIRSDAG 26.JUNI 

Tangen dyrepark: 1. OG 2.TRINN 

 

 

Er du glad i dyr? 

I Tangen dyrepark kan du se mange spennende dyr. Vi får 

muligheten til å komme nært innpå dyr vi vanligvis bare ser på 

bilder. Turen er gratis. Vi har kun 35 plasser. Elevene får plass 

etter hvor fort de melder seg på. Påmeldingen er bindene. 

Oppmøte senest kl.08.00. Tilbake kl. 16.30 

Lommepenger: max kr. 100,- 

Ha med: Grillmat/matpakke/drikke for hele dagen. 
Jesperudjordet aktivitetspark: 

 1.-4-TRINN 

 

Får du ikke plass eller ikke skal til Tangen dyrepark kan du 
være med til Jesperudjordet. Her er det trampoliner, husker, 
klatrestativer, volleyballbane og Stovnertårnet. Dette blir en 
dag full av aktiviteter og mye moro. 

Oppmøte senest kl. 09.00. Tilbake kl. 15.00 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen 

 

ONSDAG 27.JUNI: Tur til Frognerparken for alle elevene 

 

 

 

Frognerparken er en stor park ved Majorstua i Oslo. Her skal vi leke i 
lekeparken og se på alle figurene. 

Oppmøte senest kl. 09.00. Tilbake kl. 15.00 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen 

 

 

 



 

TORSDAG 28. JUNI: Tur for alle elevene til Sørbråten gård i Maridalen 

 

Her er det mange dyr og morsomme aktiviteter. Elevene blir 

kjent med kuer, sauer, geiter, kaniner, høner, ender og en vakker 

påfugl. Det blir også en tur med hest og vogn. 

Du kan hoppe i høyet, sitte på en hest og være med på leker. 

Oppmøte senest kl.08.30. Tilbake kl. 15.30 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen 

 

 

 

FREDAG 29.JUNI: Basedag  

 

 

 

 

Det blir ulike aktiviteter på basen denne dagen. 

Alle må ta med seg skiftetøy hjem.  

 

Senest oppmøte klokken 09.00. 

Ha med: Mat og drikke for hele dagen 

 

  PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 22. MAI! 

NB! Elever med halvplass (12 timer) og gratis kjernetid (12 timer) kan være på AKS 

 2 dager i uke 26!!! 

Navn:                                                                                             Halv dag:                                               

Foresattes underskrift:                                                              Klasse: 

NB! Sett kryss på aktiviteten du skal være med på på mandag og tirsdag. 

 KOMMER FRI 
Mandag 25/6 Tusenfryd  

3.-4.trinn:  

Furuset 

Parkourpark 1.-4.: 
 

Tirsdag 26/6 Tangen dyrepark 

1-2.trinn:  

Jesperudjordet 

1.-4-trinn: 
 

Onsdag 27/6 Frognerparken:  
Torsdag 28/6 Sørbråten gård:  
Fredag 29/6 Basedag:  

 

 PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 22. MAI!!!! 

 

 


