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

Åpningstider i Heldagsåpent er 7:30-16:30.  

Barn med Gratis deltidsplass kan benytte AKS torsdagene og fredagene: 4., 5., 11., 12., 18. og 19.08 

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  

Barn med Gratis Deltidsplass kan delta 
Fredag 

 Barn med Gratis Deltidsplass 
kan delta 

Uke  
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01.08.  Bli kjent 
 
Vi blir kjent med AKS 
både inne og ute, og 

med hverandre. 
Fokus på leker som 

inkluderer og samler. 
Hva har vi til felles? 
Barna trenger dobbel 
matpakke og drikke 

02.08.  Forskerdag 
 

Vi pirrer nysgjerrigheten på 
mange måter i dag. Forskjellige 
stasjoner og øvelser som skaper 

spenning og engasjement 
 

Barna trenger dobbel matpakke og 
drikke 

 

03.08.  Balldag på Hallagerjordet 
Oppmøte på AKS senest kl 9:30 

Vi tar turen til Hallagerjordet og 
tilbringer dagen på banen og i 

skogene rundt.  
Vi tar med baller for banelek 

 
 

Barna tar med sekk med dobbel 
matpakke og drikke.  

04.08.  AKS-Lekene (Sommer OL) 
 

Vi går til kunstgressbanen og 
arrangerer forskjellige øvelser 
som barna får utfordre seg på. 

Det blir is til alle etterpå 
 

Barna trenger dobbel matpakke og 
drikke 

05.08.   Hobby 
 

I dag blir det kreativ 
aktivitet på Hobby, og ute 

rundt AKS-bygget.  
Vi maler sommeren vår 

på lerret 
 

Barna trenger dobbel 
matpakke og drikke 

Uke  
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08.08.  BUSH-besøk  
Oppmøte på AKS 
senest kl 9:30 

 

Vi går til BUSH og 
sjekker ut hva man 

kan finne på der 
 

Barna tar med sekk 
med dobbel matpakke 

og drikke. 

09.08.  Tur til Hvervenbukta  
Oppmøte på AKS senest kl 9:30  
Vi går til Hvervenbukta kl 10:00.   
Det blir krabbefiske, skjell-leting 

og typiske strandaktiviteter.  
Vi tar med engangsgrill.  

Kl 13 gjør vi oss klar for turen 
tilbake.  

Barna tar med sekk med dobbel 
matpakke (gjerne grillmat i denne) og 

drikke.  

10.08.  Frilufts-dag   
  

Vi går til Bydelsparken kl 11 
og deler barna opp i grupper som 

skal få utfordre seg på ulike 
aktivitetsstasjoner med natur og 

friluft i fokus 
 

Barna trenger dobbel matpakke og 
drikke  

 

11.08.  Frognerparken 
Oppmøte på AKS senest kl 9 

Vi tar buss til Frognerparken kl 
9:30. 

Bruker dagen blant parkens 
mange flotte statuer og besøker 

lekeplassen.  
 

Barna trenger sekk med dobbel 
matpakke og drikke  

 

12.08.  Sommerlunsj i 
parken 

 
Vi går til Lusetjerndalen kl 

10 og koser oss med 
Piknik og leker. 

Vi tar med frukt og annet 
godt og typiske turleker 

Barna trenger dobbel 
matpakke og drikke 

Uke 
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15.08. 

 
 

 

Planleggingsdag. 

Aks er stengt 

16.08. 

 
 

 

Planleggingsdag. 

Aks er stengt 

17.08.  Tur til Søndre Aas gård 
Oppmøte på AKS senest kl 8:45  

Vi går til gården 9:00 
Vi satser på å få hilst på dyrene 
Kl 13 gjør vi oss klar for turen 

tilbake.   
Vi er ute resten av dagen dersom 

været tillater det 
Barna trenger sekk med dobbel 
matpakke og drikke 

18.08.  Teknisk museum 
Oppmøte på AKS senest kl 9 

Vi tar turen Teknisk museum for å 
sjekke ut alt det spennende de 

har  
Vi er ute resten av dagen dersom 
været tillater det 

Barna trenger sekk med dobbel 
matpakke og drikke  

 

19.08.  Film, vafler og 
klargjøring av AKS 
Vi rydder og klargjør AKS 
til nytt AKS-år. Så ser vi 
film og koser oss med 

vafler 
Barna trenger dobbel 
matpakke og drikke 

 


