
 

 

Informasjon  

Velkommen til Aktivitetsskolen Løren og sommerklubben! 
Vi vil gjøre alt vi  kan for at du skal føle deg trygg og ha det bra når du begyn-
ner på AKS. I skolens sommerferie har vi sommerklubb på AKS. Når du kom-
mer på din første dag vil du bli møtt av en barneveileder fra gruppen du skal 
være sammen disse dagene.  

 

Åpningstid i sommerklubben: 
Kl. 07.30-17.00. 

• Seneste oppmøte kl. 09.30. 

• Første dag må alle møte opp til oppsatt tid.  

• Vi oppfordrer til korte dager på AKS i oppstartsukene. Av erfaring vet vi 
at mange elever blir ekstra slitne disse dagene.  

• AKS er stengt 9. og 10. august. 

 

Kontaktinformasjon: 
Telefon base 1: 913 18 414 

Karoline, baseleder base 1: 
kasaa068@osloskolen.no 

Karina, AKS-leder: 
90 29 61 96 kahua019@osloskolen.no 

Rutiner på AKS i sommerklubben: 

• Base 1 er organisert i fire grupper med faste barneveiledere. Hver grup-
pe har et eget rom de disponerer i sommerklubben. Rommene ligger i 
1. og 2. etasje i bygg 2 inngang C. 

• Barna får en egen, midlertidig garderobeplass. Garderobeplassen må 
tømmes senest fredag 13. august, da barna får nye , faste plasser første 
skoledag. 

• Innkryss og utkryss: foresatte har ansvar for å registrere sitt/sine barn 
ved levering og henting. Gi beskjed til de barneveilederne på barnets 
gruppe. 

• Barna må ha med innesko, klær tilpasset været og ekstra skiftetøy. 

• Barna må ha med seg to matpakker og vannflaske. 

• Det er fint om barna er ferdig smurt med solkrem før de kommer på 
AKS, og har med ekstra solkrem . 

• Vi ber om at alle fyller ut henteavtaleskjema og evt. medisinskjema og 
returnerer til AKS snarest. Skjemaene finner dere ved hovedinngangen. 

• Se eget informasjonshefte om AKS. 
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Mandag 2. august - fredag 6. august og onsdag 11. - fredag 13. august 

Mottakelse ved basen 
En ansatt møter deg når du kommer, og følger deg til gruppen du skal være sammen med. Du skal få en egen garderobeplass og et eget navneskilt. 

 

Samlingsstund 
Når alle har kommet, har vi samlingsstund. Vi skal si hva vi heter og snakke om hvordan det er å gå på AKS. Kanskje du har sommerfugler i magen? Vi gleder oss til du skal begynne på AKS. 

 

Lekestasjoner 
Etter samlingsstunden skal vi ha lekestasjoner. Det blir bord med spill, tegnesaker, byggeklosser, perling, plastelina og andre leker. 

 

Spising kl. 10.30 
Vi spiser medbrakt matpakke. Når vi spiser hører vi på lydbok eller en voksen leser høyt. 

 

Lek ute 
Vi varierer mellom å leke på skolens ulike områder. Skolen er delt inn i øvre, midtre og nedre del. Base 1 pleier å leke på øvre del. 

 

Aktivitet 
Vi har en organisert aktivitet. For eksempel dans, lesestund, kunst og håndverk eller idrett! Vi kommer til å bruke ulike rom og områder på skolen. 

 

Spising kl. 13.30 
Vi spiser medbrakt matpakke. Når vi spiser hører vi på lydbok eller en voksen leser høyt. 

 

Lek ute 
Vi går ut og leker. AKS har blant annet baller, bøtter og spader! Kanskje noen har lyst til å leke gjemsel eller boksen går? 

 

Lekestasjoner 
Vi avslutter dagen med lekestasjoner. 

Uke 31-32 


