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De dagene vi er på huset, er vi på Nordpolen. 

 Vi treffes på basetelefon: 90 27 81 56 eller 90 28 47 81.  

Det er viktig med skiftetøy for vi avlyser ikke turer på grunn av dårlig vær. 

Husk vannflaske og solkrem/regntøy 

 Gratis Deltagelsesdagene er merket med grønn.  

 

Torsdag 1.august: Hobby på huset 

I dag er vi på huset og ønsker velkommen til gamle og nye venner. 
Vi går opp ute-grenser, og blir kjent med inne- og uteområdet. 

Vi lager sommerbilde på Hobby 
Barna må ha med mat og drikke til to måltider. 

 
Fredag 2.august: Tur i nærmiljø 

I dag gjør vi oss kjent med basen og tester ut lekene der.  
Etter matpakke kl: 11:00 går vi tur til Press Play-lekeplassen  

Klær etter vær 
Barna må ha med mat og drikke til to måltider. 

 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 
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De dagene vi er på huset, er vi på Nordpolen. 

 Vi treffes på basetelefon: 90 27 81 56 eller 90 28 47 81.  

Det er viktig med skiftetøy for vi avlyser ikke turer på grunn av dårlig vær. 

Husk vannflaske og solkrem/regntøy 

 Gratis Deltagelsesdagene er merket med grønn.  

 

 

Mandag 5.august: Hobby / Tur i nærmiljø 

I dag er vi på huset og ønsker velkommen til gamle og nye venner. 
Vi har hobby før mat og etter tur om noen ønsker det da også. 

Vi går en tur til Press Play etter matpakken kl: 11:00 
Klær etter vær 

Barna må ha med mat og drikke til to måltider. 
 

Tirsdag 6. august: Vasking av uteleker, vannkrig 

I dag utforsker vi det våte element og har en real vannkrig. Barna må ta med vannpistol el 
lignende (rengjort ketchupflaske for eksempel) hjemmerfra dersom de vil være med. Så gir vi 

utelekene en real vask i samme slengen. Lurt med badetøy, håndkle og evt tørt skiftetøy i 
dag. Klær etter vær 

Barna må ha med mat og drikke til to måltider. 
 

Onsdag 7. august: Blåbærtur 

I dag går vi til Rosenholm campus-skogen for å fylle bøttene våre med blåbær. 
Vi håper på nok bær til å lage deilig blåbærsyltetøy. 

barna må være på AKS senest kl. 10.00  
Klær etter vær 

Barna må ha to matpakker og drikke.  
 

Torsdag 8.august: Vi lager syltetøy 

I dag lager vi blåbærsyltetøy av de bærene vi plukket i går 7. august. Spill på huset.  
Barna må ha to matpakker og drikke. 

 

Fredag 9. august: Vi lager vafler med hjemmelaget syltetøy 

I dag lager vi vafler og spiser med deilig nyrørt egenplukket blåbærsyltetøy.  
Vi mimrer over sommeren som var og snakker om hvordan vi vil året skal bli 

Barna må ta med mat og drikke til ett måltid 
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De dagene vi er på huset, er vi på Nordpolen. 

 Vi treffes på basetelefon: 90 27 81 56 eller 90 28 47 81.  

Det er viktig med skiftetøy for vi avlyser ikke turer på grunn av dårlig vær. 

Husk vannflaske og solkrem/regntøy 

 Gratis Deltagelsesdagene er merket med grønn.  

 
 

Mandag 12.august: Konstruksjon på huset 

I dag er vi på huset og ønsker velkommen til gamle og nye venner. 
Vi har hobby før mat og etter tur om noen ønsker det da også. 

Vi går en tur til Kiwi-lekeplassen etter matpakken kl: 11:00 
Barna må ha med mat og drikke til to måltider 

 

Tirsdag 13. august: Aktivitetsskolen stengt 

Aktivitetsskolen stengt pga planleggingsdag! 

 

Onsdag 14.august: Cinemateket 

I dag reiser vi til Cinemateket i Oslo for å se film. Vi tar toget som går fra Åstun/Kiwi 10:02 
Barna må møte senest kl: 09:30. Vi er tilbake på AKS ca 15:00 

Barna må ha med mat og drikke til to måltider 
 
 

Torsdag 15. august: Byvandring 

I dag reiser vi inn til Oslo og utforsker byen. Vi gjør oss kjent med noen av Oslos historiske og 
politiske bygninger. Vi reiser med forskjellige kollektiv transport.  

Barna må være på Aks senest kl. 09. Vi er tilbake på AKS ca kl. 15. 
Barna må ha med mat og drikke til to måltider 

 
 

Fredag 16. august: Spilledag på huset 
I dag finner vi fram diverse ballspill og trekker ut på Kunstgressbanen. Vi deler opp lag og har 

spillstasjoner. Vi utforsker lagleker som barna har erfaring med fra tidligere.  
  Barna må ha med mat og drikke til to måltider 


