
   

PROGRAM FOR SOMMERFERIEN 2021  

PÅ AKS TÅSEN   

   
Åpningstiden er kl. 07.30-17.00 i hele ferien.  

Kjernetid 9.30 til 15.00  

   

Morgenåpningen i august (uke 31 og 32) er på 1trinns-basen  

   

Seneste oppmøte alle dager er kl. 09.30 - med unntak av oppstartsdag da er det 11.00.  

De dagene vi er på tur, er vi tilbake innen kl. 15.00.   

Barna blir krysset inn og ut på egne lister på 1trinnsbasen.  

Husk å sende med 2 matpakker og drikke og ekstra tøy.   

Vi spiser kl. 11.00 og 14.00.   

Beskjeder ringes inn på:     

                                                                * 1trinnsbasen: 948 14 634 

Uke 31  

Dato  Aktivitet  

Mandag 2.august  Bli kjent på skolen. Vi har ulike «bli kjent leker» på 1trinnsbasen 

som å bevege oss rundt på basen til musikk, når musikken stopper 

skal vi vinke og hilse til de som er rundt oss, for hver gang 

musikken stopper skal vi hilse mer hjertelig på hverandre. Vi har 

høytlesning i klasserommene ved første spising klokken 11.00. 

Hinderløype i gymsalen, klipp og lim oppgaver i kunst og 

håndverksrommet. Spising i klasserommene og høytlesning klokken 

14.00. Vi vise hvor sosiallærer Birgitte sitter og hvor Cindy og 

Bente har kontorer, de er helsesykepleiere. Så snakker vi litt om 

hva de gjør og hvordan du kan kontakte dem hvis du vil ha en prat. 

Så har vi Pokemonjakt i Eplehagen, vi legger ut bilder av Pokemon 

og barna får et ark med bilder av alle de ulike Pokemonfigurene, 

så skal de krysse av på arket de figurene de finner. Vi avslutter 

med frilek, men vil også ha voksenstyrte inkluderende aktiviteter 

som slengtau og liknende for de barna som ønsker det 
 

Tirsdag 3.august   Turdag; hvor vi øver på å stille opp på rekke to og to og gå mellom 
de voksne, alle barna skal ha på seg vest. Vi drar til Månejordet hvor 
vi legger opp til «bli kjent leker». Stå i ring og kaste ball og si navnet 
vårt, neste runde en ting vi liker, noe vi har gjort i sommer osv. Vi 
spiser sammen der klokken 11.00. Vi leker «Kompliment-stiv-heks», 
når du blir tatt må du stå helt stille til noen kommer og sier noe 
hyggelig til deg som for eksempel; fin genser, kul på håret, du er 
flink, hyggelig å bli kjent med deg osv. Vi leker «boksen går». Vi 
spiser på Månejordet klokken 14.00 før vi drar tilbake til skolen.  Vi 

avslutter med frilek i Eplehagen, men vil også ha voksenstyrte 

inkluderende aktiviteter som mer «boksen går», fotball og 

liknende for de barna som ønsker det 

Onsdag 4.august  Bli kjent på skolen. Vi har ulike «bli kjent leker» på 1trinnsbasen 

som å bevege oss rundt på basen til musikk, når musikken stopper 

skal vi vinke og hilse til de som er rundt oss, for hver gang 

musikken stopper skal vi hilse mer hjertelig på hverandre Vi har 

høytlesning i klasserommene ved første spising klokken 11.00. 

Hinderløype i gymsalen, klipp og lim oppgaver i kunst og 



håndverksrommet. Spising i klasserommene og høytlesning klokken 

14.00. Vi vise hvor sosiallærer Birgitte sitter og hvor Cindy og 

Bente har kontorer, de er helsesykepleiere. Så snakker vi litt om 

hva de gjør og hvordan du kan kontakte dem hvis du vil ha en prat. 

Så har vi Pokemonjakt i Eplehagen, vi legger ut bilder av Pokemon 

og barna får et ark med bilder av alle de ulike Pokemonfigurene, 

så skal de krysse av på arket de figurene de finner. Vi avslutter 

med frilek, men vil også ha voksenstyrte inkluderende aktiviteter 

som slengtau, limbo og liknende for de barna som ønsker det 

For de barna som var der på bli kjent dag den 3 august 

begynner vi dagen med å dra ned i gymsalen og ha ulike poster 

med aktiviteter der som slengtau, ribbevegg og annet. Vi spise 

lunsj i klasserommene klokken 11.00. Deretter har vi bokstavjakt i 

kjellergangen og musikklek i musikkrommet. Spising i 

klasserommene og høytlesning klokken 14.00. Så leker vi 

«Kompliment-stiv-heks» i Atriet. Vi avslutter med frilek i 

Eplehagen, men vil også ha voksenstyrte inkluderende aktiviteter 

som slengtau, limbo og liknende for de barna som ønsker det. 
 

Torsdag 5.august  
 
 

 Turdag; hvor vi øver på å stille opp på rekke to og to og gå mellom 
de voksne, alle barna skal ha på seg vest.  Vi drar til Blåsbortparken 
hvor vi deler de inn i grupper og gjør ulike fysiske aktiviteter som; 
«bomba tikker», en person ligger i midten av en ring og sier bomba 
går etter hvert sier personen bomba tikker gjerne flere ganger og til 
slutt bomba smeller, den som har bomba da må sette seg ned, den 
siste som står igjen har vunnet. Vi leker også «Du som har..» for 
eksempel noe rødt på deg reis deg opp, noe gult på deg ta på tærne, 
to øyne klapp i hendene osv. Vi spiser sammen der klokken 11.00. 
Deretter skal vi ha naturbingo, hvor barna skal finne de tingene i 
naturen som de har fått bilder av på et ark. Vi spiser sammen 
klokken 14.00 i Havnabakken før vi drar tilbake til skolen.  Vi 

avslutter med frilek i Eplehagen, men vil også ha voksenstyrte 

inkluderende aktiviteter som mer «boksen går», fotball, stikkball 

og liknende for de barna som ønsker det. 
Fredag 6.august  
 

Bamsedag: Vi avslutter uken med bamsedag hvor barna kan ha med 
seg et kosedyr. Det blir dyresykheus, bamsedisko, og en mulighet til 
å vise bamsene sine hvor de skal være hver dag! Med er selvfølgelig 
også Ludde og Laffen som de fikk møte i videoen som ble sendt ut til 
dere- de begge gleder seg til å få flere venner. Vi skal også kose oss 
mye ute i eplehagen med både frilek og voksenstyrt lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uke 32  

Dato  Aktivitet  

Mandag 9.august  STENGT – PLANLEGGINGSDAG  

Tirsdag 10.august  STENGT-– PLANLEGGINGSDAG 

Onsdag 11.august  
 
 

Bli kjent på skolen. Vi har ulike «bli kjent leker» på 

1trinnsbasen som å bevege oss rundt på basen til musikk, 

når musikken stopper skal vi vinke og hilse til de som er 

rundt oss, for hver gang musikken stopper skal vi hilse 

mer hjertelig på hverandre. Vi har høytlesning i 

klasserommene ved første spising klokken 11.00. 

Hinderløype i gymsalen, klipp og lim oppgaver i kunst og 

håndverksrommet. Spising i klasserommene og 

høytlesning klokken 14.00. Vi vise hvor sosiallærer 

Birgitte sitter og hvor Cindy og Bente har kontorer, de 

er helsesykepleiere. Så snakker vi litt om hva de gjør og 

hvordan du kan kontakte dem hvis du vil ha en prat. Så 

har vi Pokemonjakt i Eplehagen, vi legger ut bilder av 

Pokemon og barna får et ark med bilder av alle de ulike 

Pokemonfigurene, så skal de krysse av på arket de 

figurene de finner. Vi avslutter med frilek, men vil også 

ha voksenstyrte inkluderende aktiviteter som slengtau, 

limbo og liknende for de barna som ønsker det 

For de som var der på mandag 02/08, onsdag 04/08 

vil vi tilbringe tid i Eplehagen med ulike lekestasjoner 

som blant annet kubb, ballspill og gjemsel. Vi spiser i 

klasserommene klokken 11.00. Så går vi i Atriet og deler 

inn i lag, hvert lag må samarbeidet for å løse ulike 

oppgaver som for eksempel hver på laget må finne en 

pinne, eller hele lage skal forme en sirkel så fort de 

klarer. 

Spising i klasserommene og høytlesning klokken 14.00. Så 

leker vi rødt grønt lys i Atriet. Vi avslutter med frilek i 

Eplehagen, men vil også ha voksenstyrte inkluderende 

aktiviteter som slengtau, limbo og liknende for de barna 

som ønsker det.           
Torsdag 12.august  
 

 Turdag; hvor vi øver på å stille opp på rekke to og to og gå 
mellom de voksne, alle barna skal ha på seg vest.  Vi drar til 
Havnajordet hvor vi deler de inn i grupper og gjør ulike 
fysiske aktiviteter som for eksempel «Hauk og due»; to 
stykker begynner som hauker og en er duemor og skal få 
de andre duebarna sine til å løpe over til henne uten å bli 
tatt av haukene. Blir du tatt blir du også Hauk. Vi leker også 
«Du som har..» for eksempel noe rødt på deg reis deg opp, 
noe gult på deg ta på tærne, to øyne klapp i hendene osv. 
Vi spiser sammen der klokken 11.00. Deretter skal vi ha 
naturbingo, hvor barna skal finne de tingene i naturen som 
de har fått bilder av på et ark. Vi spiser sammen klokken 
14.00 i Havnabakken før vi drar tilbake til skolen.  Vi 

avslutter med frilek i Eplehagen, men vil også ha 

voksenstyrte inkluderende aktiviteter som mer «boksen 

går», fotball, stikkball og liknende for de barna som 

ønsker det 

 

 
 



Fredag 13.august  
 

Barnas detektivklubb. Vi utforsker skolens alle kriker og 
kroker etter ulike gjenstander, løser gåter med der. Ludde 
og Laffen har også en tendens til å gjemme seg spesielt på 
fredager- så da trenger vi barnas hjelp til å finne de. Det 
blir mye fokus på bli kjent med hele gjengen, for nå er de 
fleste på plass på AKS. Det blir samarbeidsleker/aktiviteter 
og vi avslutter med en liten overraskelse til alle barna. Lite 
hint- det er kaldt og kan spises.  

 

 


