
 

PROGRAM FOR SOMMER AKS JUNI 2021 UKE 25 OG 26  

ÅPNINGSTID: 7.30 – 16.30 

FELLES SOMMERTELEFON: 954 03 522 

ELEVER MED DELTIDSPLASS 

Elever som har gratis deltakelse på AKS, kan være på AKS to dager av 6 timer hver uke. 

Elever må være på AKS senest kl. 09.30 Elever kan hentes eller gå hjem selv fra 15.00 etter avtale. 

Uke 25. 2 dager, enten mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag 

Uke 26. 1 dag, mandag eller tirsdag 09.00-15.00 

AKS MAT er mandag og onsdag i uke 25 og 26 

2 DAGERS KURS I UKE 25  

 MANDAG OG TIRSDAG  ONSDAG OG TORSDAG 

 

 
 

KOMPANI NYHAGEN 
Kun for elever i 2-4.trinn. Inspirert av TV- serien «kompani 

Lauritzen» skal barna gjennom noen øvelser fra det populære 

TV-programmet. Elevene gjennom ulike øvelser 

(barnevennlig) både individuelt og i lag som blant annet: - Øve 

på oppstilling og marsjering - Enkle fysiske tester - 

Morsomme øvelser med blant annet hinderløype i skogen - 

Kamuflasje + kamuflasjelek - Hemmelig oppdrag Elevene bør 

kle seg etter været og ha solide sko ettersom deler av 

undervisningen er i skogen. 

 

 

GARAGEBAND-KURS 

På din iPad er det ett fantastisk musikkprogram hvor du kan 

lage musikk, spille instrumenter, spille inn stemmen din og 

mange andre morsomme ting. 

Har du lyst til å lære hvordan du bruker GarageBand til å 

lage din egen musikk? 

Meld deg på dette kurset og lær hvordan du kan lage kul 

musikk og hvordan du deler musikken din med vennene dine 

 

 

 

MASTER CHEF JUNIOR 
Vi eksperimenterer med ulike matlagings teknikker og 

smaksopplevelser. 

Øver på samarbeid i smågrupper og har kokkekonkurranse 

innen matlaging og borddekorasjon 

 

 

TENNIS KURS 
Er du den nye Casper Ruud? Eller har du lyst til å få en ny 

morsom hobby som du kan holde på med resten av livet? 

Har du et ønske om å prøve en fantastisk morsom idrett der 

man bruker hele kroppen i tillegg til en racket? 

 Da er tennis noe for deg! 

Dette er unik mulighet til å få instruksjon og veiledning til å 

starte med denne morsomme aktiviteten. Det vil bli mange 

varierte leker og aktiviteter knyttet mot tennis! 

 

 

LEK OG AKTIVITETER PÅ SETERBRÅTEN OG 

I NÆRMILJØET 

 
Dette kurset går mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

 

 

KUNSTNERSPIRER 
Dette er et kurs hvor du skal male, prøve og eksperimentere 

med forskjellige maleteknikker, materiell og verktøy. Du kan 

trene på å blande farger og bruke din kreativitet og fantasi, 

og utviklet dine maleferdigheter. 

 

UKE 25  UKE 26  

MANDAG 21.06 1 MATPAKKE    AKS MÅLTID 

 

                KURSSTID 10.00-15.00 

MANDAG 28.06 1 MATPAKKE    AKS MÅLTID 
SYKKELDAG OG FORMING MED LEIRE 

AKS-dag, lage skulpturer inspirert fra Vigelandsparken i 

leire. Vi gjør som Gustav Vigeland og lager skisser med 

kullstift før vi lager skulpturer. 

Ekstra tilbud – påmelding: Tilbud om sykkeltur for 

elever som har erfaring i å sykle lengre strekninger, som 

har en sykkel som er i orden og hjelm 

Ta med: Klær til utelek, to matpakker og drikkeflaske 

TIRSDAG 22.06 2 MATPAKKER 

                KURSSTID 10.00-15.00 

TIRSDAG 29.06 2 MATPAKKER 
Turtid kl. 9.45 – 15.00. 

Sekk med 2 matpakker og drikke 

Frisbeegolf på Ekeberg og fysisk aktivitet og lek på sletta. 

ONSDAG 23.06 1 MATPAKKE    AKS MÅLTID 

KURSSTID 10.00-15.00 

ONSDAG 30.06 1 MATPAKKE    AKS MÅLTID 

VANN-DAG 
AKS-dag med valgaktiviteter og vannlek. Ta med badetøy 

og håndkle. I dag kan du ta med vannpistol. 

TORSDAG 24.06 2 MATPAKKER 

KURSSTID 10.00-15.00 

  

FREDAG 25.06 

 

Tilbud til elever med heltidsplass. 
Tur til Frognerparken. Gå en rebusløype i parken og 

avslutte på lekeplassen 

Turtid 8.45 – 15.00. 

Sekk med to matpakker og drikke 

  

GOD SOMMER!  

 


