
  

 

Program for heldagsåpen AKS- August 2021, uke 31 og 32 

Vi treffes på basetelefonene Sydpolen: 90284781 eller Nordpolen: 90278156.  

Åpningstider i Heldagsåpent er 7:30-16:30. Om ikke annet nevnt har vi aktiviteter mellom kl 10-14 

Barn med Gratis deltidsplass kan benytte AKS: 05., .06., 12. og 13.08. 

Barna må ha med mat og drikke til to måltider, hver dag, og ha med skiftetøy etter vær.  

Vi avlyser ikke tur på grunn av dårlig vær. 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Gratis 

Fredag 
Gratis 

Uke  

31 

02.08. Såpebobledag 

 

Vi lager egen 

såpeboblemix. Og bruker 

grener og tråd for å lage 

store bobler. Hvem klarer 

å lage størst?  

03.08. Forskerkurs  

 

Vi tar på oss 

forskerbrillene og 

sjekker ut forskjellige 

hypoteser   

04.08. Bytur: Teknisk 

museum.  

Oppmøte AKS senest kl 

9:15 

Vi tar buss 9:45 til Kjelsås 

for et gledelig gjensyn med 

Teknisk Museum.  
Vi er tilbake på AKS ca kl. 15 

Husk to matpakker og drikke i 

sekk 

05.08. Male på lerret 

Ferieminner 

 

Vi tar på maleforkleet, 

spenner opp lerret i 

skolegården, og maler 

fram sommerminnene 

våre.  

06.08. Tur til 

Hvervenbukta 

 
Vi går en tur til 

Hvervenbukta kl 10:00.  

Vi tar med engangsgrill. 

Barna tar med sekk med 

matpakke (gjerne grillmat i 

denne) og drikke.  

Kl 13 gjør vi oss klar for 

turen tilbake.  

Uke  

32 

09.08. 

 

 

 

Planleggingsdag. 

Aks er stengt 

10.08. 

 

 

 

Planleggingsdag. 

Aks er stengt 

11.08. Blåbærtur til 

Hallagerskogene 

 
Vi går til Frivillighetssentralen 

kl 10 og leker i skogen bak. 

Plukker blåbær på toppen i 

storskogen før vi går tilbake ca 

kl 13 

 

12.08. Besøk av 

Våtmarkssenteret. 

Skogstur 

Vi får besøk fra 

Våtmarksenteret som tar 

oss med på oppdagelsestur 

i nærskogene. Barna deles 

i to grupper som hver får 

en to-timers tur:  
kl 10-12 og 12:30-14:30 

  

13.08. Vaffeldagen 

 
Vi lager blåbærsyltetøy av 

egenplukkede blåbær, og 

steker vafler.  

Siste feriedagen skal vi 

kose oss med spill, lek og 

evt film 

 

 

 

  

 


