
 

Denne sommeren skal vi fordype oss i tre av målområdene i rammeplanen til 
Aktivitetsskolen.  

 

• Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

• Kunst, kultur og kreativitet  

• Fysisk aktivitet 
 
 

Ukene fremover mot sommerferien vil handle om de 

tre målområdene i rammeplanen til aktivitetsskolen. Vi vil dra på mange forskjellige turer 

hvor eleven får oppleve ulike faglige og sosiale utfordringer. Vi vil blant annet arbeide med 

naturens farger, kunst i naturen, sanseløype, papirbåtlaging, leker i naturen og 

svømming/bading. Nedenfor finner du programmet for sommerferien.  

 

 

 

"Natur og miljø uke" 
Uke 25  

 Mandag 20.juni Tirsdag 21.juni Onsdag 22.juni Torsdag 23.juni Fredag 24.juni 
 
 

Sognsvann: 
Vi tar turen til 
Sognsvann- hvor vi 
utforsker kart. Vi 
undersøker naturens 
mange former og 
farger gjennom ulike 
aktiviteter.  

 

Frognerelva: 
Denne dagen drar vi 
ned til vår adopterte 
del av Frognerelven, 
der vi tester 
papirbåter som vi på 
forhånd har laget på 
skolen.  

Båntjern: 
Turen denne dagen 
går til Båntjern. Her 
vil vi bade 
gruppevis for å kjøle 

oss ned       
 
HUSK: Badetøy og 
håndkle 

Nøklevann:  
Vi besøker Østmarka 
og Nøklevann. Her 
gjennomfører vi en 
sanseløype i naturen 
med mange ulike 
smaker og lukter. Vi 
tar med oss 
forstørrelsesglass og 
lager insektshotell.  
 

Øvresetertjern:  
Uke 25 sin siste dag 
tilbringer vi ved 
Øvresetertjern. Her 
skal vi sanke og lage 
kunst av alt det fine 
vi finner i naturen.  

 

 

 
Uke 26 

Mandag 27.juni Tirsdag 28.juni Onsdag 29.juni Torsdag 30.juni  
Gymdag: 
Vi gjennomfører ulike 
idretter og aktiviteter i 
fellesskap. Aktivitetene 
vil foregå inne og ute.  
Husk: Treningstøy og 
innesko 

Tur til Marienlyst: 
Vi har rebusløp på 
Marienlyst. Her vil 
elevene møte 
mange forskjellige 
utfordringer.  

Vanndag: 
Denne dagen skal vi 
ha forskjellige 
aktiviteter med vann.  
Vi kommer også til å 
lære litt om hvor mye 
vann vi bruker i 
hverdagen. Hvor mye 
er en liter? 

MAKS-lekene: 
Vi har morsomme 
skolegårdsaktiviteter som 
potetløp, kaste på blink 
og tautrekking. Elevene 
må samarbeide og hjelpe 
hverandre i fellesskap.  

 

 



Beskjeder: 

• Kjernetiden er 09.30 – 15.00 hver dag. Det vil si at vi som regel er på tur i dette tidsrommet og at 

barna må være på skolen til 09.30. Kommer barnet senere enn dette, kan dere levere barnet der vi er 

på tur – men da ønsker vi beskjed om dette på forhånd. 

• På onsdag kan de som vil ta med seg badetøy og håndkle. Vi bader gruppevis under oppsyn fra ansatt 

med livredningskurs.  

• Husk TO matpakker i sekken hver dag + drikkeflaske (det vil ikke bli servert mat på AKS i sommer) 

• HUSKELISTE, dette skal ligge på plassen til elevene: 

o Solkrem 

o Skiftetøy 

o Regntøy, gummistøvler og innesko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


