
Sommerferien for 2.-4. trinn  
Beskjeder: 

Aks åpner 7.30 alle dager. Vi anbefaler alle som ønsker å være med på tur å møte opp før kl. 9.30. Alle turer varer til senest 15.00. De elevene som ikke ønsker å være med på tur kan være på Kråkereiret hvor 

vi arrangerer forskjellige leker og enkle aktiviteter. Husk en matpakke i sekken hver dag + drikkeflaske.  

 

Uke 31 

Tid    Torsdag 01.08 Fredag 02.08 

07.30    Morgenåpent på 

Kråkereiret 

Morgenåpent på 

Kråkereiret 

10.00    Matpakke Matpakke 

10.30    Parkaktiviteter i 

Torshovparken 

 
I Torshovparken 

arrangerer vi parkdag med 

diverse aktiviteter som 

bocca, kubb, frisbee og 

badminton. 

Tur til Ekeberg 

 

  
 Vi tar med barna opp til 

Ekeberg for å spille 

fotball og gå turer i de 

naturskjønne omgivelsene. 

14.00    Matservering 

Smoothie og brød med 

diverse pålegg 

Matservering 

Pannekaker   

14.30-

1630 

   Aktiviteter 

 
I gymsalen arrangeres 

det ballspill for den som 

vil. 

Aktiviteter 

 

Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på 

Kråkereiret og i 

skolegården 

 

17.00

  

  AKS stenger AKS stenger AKS stenger 



Sommerferien for 2.-4. trinn  
 

Uke 32 

Tid Mandag 05.08 Tirsdag 06.08 Onsdag 07.08 Torsdag 08.08 Fredag 09.08 

07.30 Morgenåpent Morgenåpent Morgenåpent Morgenåpent Morgenåpent 

10.00 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 

 Tur til Teknisk Museum 

 

 

Tur til reptilparken 

 
Eller  

 Parkaktiviteter i 

Torshovparken 

 

I Torshovparken arrangerer vi 

parkdag med diverse 

aktiviteter. 

Tur til Eventyrfabrikken kun 

2.trinn I dag skal vi på 

leketur til Eventyrfabrikken, 

tidligere kjent som Hopp i 

Havet. Her er det sklier, 

ballbasseng og mye annet 

festlig å leke med! 

Tur for 4.trinn til Torshov 

Minigolfpark 

 

3.trinn er på Kråkereiret 

Masterchef  

Tur til Eventyrfabrikken 

kun 3.trinn I dag skal vi 

på leketur til 

Eventyrfabrikken, 

tidligere kjent som Hopp i 

Havet. Her er det sklier, 

ballbasseng og mye annet 

festlig å leke med! 

Tur for 2. trinn til 

Torshov Minigolfpark  

 

4.trinn er på  

Kråkereiret  Masterchef 

Tur til Eventyrfabrikken 

kun 4.trinn I dag skal vi 

på leketur til 

Eventyrfabrikken, 

tidligere kjent som Hopp i 

Havet. Her er det sklier, 

ballbasseng og mye annet 

festlig å leke med! 

Tur for 3. trinn til 

Torshov Minigolfpark  

 

2.trinn er på   

Kråkereiret  Masterchef 

14.00 Matservering 

Yoghurt med müsli  

Matservering 

Polarpizza 

Matservering 

Pastasalat 

Matservering 

Linsegryte 

Matservering 

Pannekaker   

14.30 

16.30 

Gymsal 

 

Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret og i 

skolegården 

Stikkball  

 
Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret og i 

skolegården 

Dødball 

 
Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret og i 

skolegården 

Krabbefotball i gymsalen 

 
Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret 

og i skolegården 

Aktivitetstid 

 

Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret 

og i skolegården 

17.00 AKS stenger AKS stenger AKS stenger AKS stenger AKS stenger 

https://www.tekniskmuseum.no/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX1tfW4ZriAhWSqIsKHc20BxMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.reptilpark.no%2F&psig=AOvVaw0-ghyBoBZEZbbt9um1Bz0j&ust=1557914437630244
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay5Xu5dLbAhWJ2SwKHQG1BUAQjRx6BAgBEAU&url=https://aktivitetskassen.no/stikkball-i-sirkel/&psig=AOvVaw0MvN6sXctkzxR1nh5kciY5&ust=1529053380558749
http://1.bp.blogspot.com/-JaL-1Fud2Ec/UGV3vBjI_KI/AAAAAAAAAIY/WScT8wAkR5w/s1600/D%C3%B8dball.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq2Jut6NLbAhUGVywKHZArBNIQjRx6BAgBEAU&url=https://aktivitetskassen.no/krabbefotball/&psig=AOvVaw2v-Ez7bK7bKl4jJZm63kav&ust=1529054049637942
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Uke 33 

Tid Mandag 12.08 Tirsdag 13.08 Onsdag 14.08 Torsdag 15.08 Fredag 16.08 

07.30 Morgenåpent Morgenåpent Morgenåpent Morgenåpent  

10.00 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke AKS stengt pga. 

planleggingsdag  

 Idrettsdag 

 
Det er lagt opp til forskjellige 

øvelser. Barna går rundt og 

prøver seg på de forskjellige 

banene. 

 

 

 

Tur til Frognerparken 

  
 

4.trinn: Tur til Sentrum 

bowling  

 

 

2-3trinn: Denne dagen blir 

det skogstur til Sognsvann. 

Vi utforsker Nordmarka, 

plukker blåbær og leker i 

skogen. 

  

Vannkrig på Dælenenga 

 

Vi er på Kråkereiret hele 

dagen og koser oss med de 

beste aktivitetene AKS har å 

tilby. Denne dagen skal vi 

kose oss litt ekstra. Om 

været tillater det blir det 

vannkrig! 

 

14.00 Matservering  

Pastasalat 

Matservering 

Linsegryte 

Matservering 

Polarpizza 

Matservering 

Pannekaker 

  

14.30 

16.30 
 

Dælenenga er åpen for de 

som vil leke og løpe og spille 

fotball. 

 

Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret og 

i skolegården 
                                                 

Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på Kråkereiret 

og i skolegården 

Slåball på Dælenenga 

                                   
Fri lek og voksenstyrte 

aktiviteter på 

Kråkereiret og i 

skolegården 

 

17.00 AKS stenger AKS stenger AKS stenger AKS stenger  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd4sO4_-_iAhUwmIsKHVRxBVMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fklasseavis6klasseekrehagenskole.wordpress.com%2F2016%2F09%2F19%2Fidrettsdag-pa-ekrehagen-skole%2F&psig=AOvVaw25OH-WY4aslKD-qTsU4-eo&ust=1560843002720731
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU2ejhrMvbAhUE1ywKHV-hCc8QjRx6BAgBEAU&url=http://weclipart.com/water%2Bwars%2Bclipart&psig=AOvVaw263x4XMyF0D4Ova_xEoHaU&ust=1528797482192063
http://hddfhm.com/image-post/15623-cliparts-hits-collection-7.jpg.html

