
August på Sydpolen, Lusetjern AKS  
Velkommen tilbake. Håper alle hadde en strålende ferie.  

Denne måneden fokuserer vi på å skape trygge gode rammer og bygge vennskap. 
 Det blir mye utetid og noen turer i nærmiljøet. 

Månedens fokustema: Samarbeid  
Vi serverer ikke frokost og varmmat i August. Barna må derfor ha med seg matpakker for å dekke hele dagsbehovet. 

Morgenåpning på Sydpolen. 

Mat ca kl 14:15. Frilek ute til kl 15 og Dropp-inn aktiviteter kl 15-16 hver dag! 

 
Mandag 

Ute: 100-meter skogen 

Tirsdag 

Ute: Store Kunstgress 

Onsdag 

Ute: Store lekeplassen 

Torsdag 

Ute: 100-meter skogen 

Fredag 

Ute: Lille kunstgress 
2) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb 

se eget program 

3) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb 

se eget program 

4) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb 

se eget program 

5) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb 
se eget program 

6) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb 

se eget program 

9) 

Planleggingsdag 
Aks er stengt 

 

10) 

Planleggingsdag 
Aks er stengt 

 

11) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb se eget 

program 

12) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb se eget 

program 

13) Husk dobbel matpakke 

Sommerklubb se eget 

program 

16) Husk dobbel matpakke 

Barnemøte Våre grenser 

❖ Stasjoner 

Brettspill 

❖ utetid 
 

17) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Maling på hobby 

❖ Stikkball på KG  
 

18) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Stasjoner 

Brettspill  

❖ Utetid 
 

19) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Stasjoner 

Garnhobby  

❖ Utetid 

20) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Show 

❖ konstruksjon 
❖ Utetid  

23) Husk dobbel matpakke 

Barnemøte  

❖ Stasjoner 

Rollelek  

❖ Utetid 
 

24) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Hobby-klipp og 

lim  

❖ Fotball på KG 
 

25) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Stasjoner 

Konstruksjon  

❖ Utetid 

26) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Tur i nærmiljø 

❖ Garn hobby 

27) Husk dobbel matpakke 

 Bursdagsfeiring for 

juli og august barna.  

Vi ser film på Sydpolen. 

❖ Bordaktiviteter  

30) Husk dobbel matpakke 

Barnemøte  

❖ Stasjoner 

memory  

❖ Utetid 
 

31) Husk dobbel matpakke 

 

❖ Hobby-klipp og 

lim  

❖ ball på KG 
 

   

 
 

Generell info! 
 

Vi henter barna fra klasserommene til AKS hver dag. 
Vi må få beskjed om barnet skal ha fri eller endret hjemtid før kl 13. Hvis ikke blir barnet på AKS til avtalt tid. 

Kun akutt-telefon etter det. 
Vi må bruke tiden vår på barna og aktivitetene i AKS-tiden. 

 
 Husk å sende med klær etter vær, og aktiviteter for dagen.  
 
 Merk tøyet og utstyret til barna.  
 
 Egne leker, herunder også Pokemon-kort skal ikke tas med på AKS. 
 

 Mobiltelefoner og Mobilklokker skal ligge avslått ned i sekken i hele AKS-tiden dersom det må 
tas med på skolen/Aktivitetsskolen. Se skolens ordensreglement. 
 

 Hver fredag skal garderobehyllene til barna tømmes og klær må tas med hjem. 
 

  (Se også over gjenglemt/navnløst tøy. Kontakt personalet for gjennomsyn. Uavhentet/umerket tøy sendes til RWSN eller 
Fretex siste fredag hver måned.)   
Dette for at renholderne skal kunne gjøre en god nok jobb hos oss. 
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