
 

Sommerklubbprogram for 1. trinn ved Kjelsås AKS 

Her kommer programmet for skolestarterne og sommerklubben!  

 

Programmet er med forbehold om endringer. 

Åpningstidene våre i sommerklubben 

 Første åpningsdag er torsdag 1. august.  

 Hver dag fra 7.30-16.45. 

 NB! Stengt 12. og 13. august på grunn av planleggingsdager. 

Huskeliste hver dag 

 To matpakker. 

 Rikelig med drikke. 

 Skiftetøy og klær etter vær.  

 Barna må smøres med solkrem hjemme.  

Infomøter for foresatte vil holdes 

 Torsdag 1. august kl. 11.00 i auditoriet. 

 Mandag 5. august kl. 11.00 i auditoriet. 

 Onsdag 14. august kl. 11.00 i auditoriet. 

Her vil både baseleder og AKS-leder delta. 

Kontakt 

Baseleder:  John Olaf Bjerkestrand 

E-post:   jon.olaf.bjerkestrand@ude.oslo.kommune.no 

AKS-telefon:  907 13 241 

 

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til oss! 
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Programmet 

 UKE 31 

Torsdag  

1. august 

Bli kjent-dag 

Vi er på skolen og blir kjent med skolens områder. Frilek og bli kjent-

leker ute og inne. Vi spiser ca. 10.30 og 13.30. 

Infomøte for foresatte kl. 11.00 i auditoriet. 

Fredag  

2. august 

Bli kjent-dag 

Vi er på skolen og blir kjent med skolens områder. Frilek og bli kjent-

leker ute og inne. Vi spiser ca. 10.30 og 13.30. 

 UKE 32 

Mandag  

5. august 

Bli kjent-dag 

Vi er på skolen og blir kjent med skolens områder. Frilek og bli kjent-

leker ute og inne. Vi spiser ca. 10.30 og 13.30. 

Infomøte for foresatte kl. 11.00 i auditoriet. 

Tirsdag  

6. august 

Bli kjent-dag 

Vi er på skolen og blir kjent med skolens områder. Frilek og bli kjent-

leker ute og inne. Vi spiser ca. 10.30 og 13.30. 

Onsdag 

7. august 

Trollskogen 

Vi har naturbingo og leker i skogen. 

Torsdag  

8. august 

Frysja 

Vi mater ender og leker. Det vil ikke bli mulighet for å bade på utflukten. 

Fredag  

9. august 

Kinodag på AKS 

Vi ser på film, spiser sjokoladekake og har aktiviteter på basen. 
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Mandag  

12. august 

Stengt.  

Planleggingsdag skole og AKS. 

Tirsdag  

13. august 

Stengt.  

Planleggingsdag skole og AKS. 

Onsdag  

14. august 

Bli kjent-dag 

Vi er på skolen og blir kjent med skolens områder. Frilek og bli kjent-

leker ute og inne. Vi spiser ca. 10.30 og 13.30. 

Infomøte for foresatte kl. 11.00 i auditoriet. 

Torsdag  

15. august 

Langsetløkka 

Vi leker med fallskjerm, spiller kubb og har frilek. 

Fredag  

16. august 

Formingsdag 

Vi lager malerier og pynter på avdelingen. 

Ha på klær som tåler maling. 
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