
 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

 

AKS-kontoret: 23 46 43 22/23 

AKS-mobiler: 1.kl : :40 43 29 37 

                          2.kl: 47 90 20 45 

                          3.-4.kl 40 43 66 93 

OBS! Kontor- og telefontid 08.15—13.00 

 

Felles-mail:  
aks.boler@osloskolen.no 

Baseleder 2. trinn 
monica.andersen@ude.oslo.kommune.no 
 
Baseleder 3.-4. trinn 

bjorn.jivhem@ude.oslo.kommune.no 
 
 

Sommeråpent for Aktivitetsskolen Bøler, august 

2020 
 
Her kommer programmet for sommeråpent mandag  3.august til onsdag 12.august 

2020. Minner om at det er planleggingsdager torsdag 13 .og fredag 14. august. 

 

Oppmøte 

Åpningstid 07.30-16.45  

3. og 4. trinn møter opp i A-bygg. 

1. og 2. trinn møter opp i B-bygg. 

Det sitter krysslisteansvarlig og krysser inn når dere kommer på AKS. Oppmøte 

senest kl. 09.30, hvis ikke annet er oppgitt. 

 

Tilbakekomst 

Vi er normalt tilbake fra turene senest kl. 16.00.  

 

Utstyr 

Barna må ha med 2 matpakker og drikkeflaske. Vi forsøker å få til matservering 

noen dager, men ser an retningslinjene med tanke på smittevern. Nærmere 

informasjon kommer. Vi drar på tur uansett vær. Husk skiftetøy, solkrem og 

regntøy, samt å navne alt barnet har med seg. 
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Program for sommeråpent August 2020 

Mandag 03.08 Tirsdag 04.08 Onsdag 05.08 Torsdag 06.08 Fredag 07.08 

2.trinn 

Den store ball-dagen på 

AKS. 

Vi har forskjellige 

turneringer med ball i 

skolegården. 

Foosball(bordfotball), 

fotball, bordtennis, død-ball 

og basketball. 

 

3. og 4.trinn 
Vi drar på tur til Lavvoen og 
leker i skogen. 
 
 

2.trinn 

Vi drar på tur til Lavvoen og 
leker i skogen. 
 

3. og 4.trinn  

Den store ball-dagen på 
AKS. 
Vi har forskjellige 
turneringer med ball i 
skolegården. 
Foosball(bordfotball), 
fotball, bordtennis, død-ball 
og basketball. 
 
 

2.trinn 
Tur til Skarnes. Vi blir hentet 
i buss på skolen. Oppmøte 
senest 09.30 
Planlagt retur med ankomst 
Bøler 15:30. 
 
På Skarnes finnes det 
rutsjebaner, flåte, 
hoppepute, forskjellige dyr 
mm. 
Barna kan ta med 50 kr i 
lommepenger for å handle i 
kiosken. 
 

3. og 4.trinn 

Det blir tur til 

Østensjøvannet. Vi ser på 

dyrelivet og har fuglebingo. 

Hvor mange av fuglene 

klarer vi å lære oss navnet 

på og kjenne igjen? 

Det blir fotballturnering på 

fotballbanene. 

2.trinn 

Det blir tur til 

Østensjøvannet. Vi ser på 

dyrelivet og har fuglebingo. 

Hvor mange av fuglene 

klarer vi å lære oss navnet 

på og kjenne igjen? 

Det blir fotballturnering på 

fotballbanene 

 
3. og 4.trinn 
Tur til Skarnes. Vi blir hentet 
i buss på Aktivitetsskolen. 
Oppmøte kl.09.30 
Avreise kl.10.00 fra Bøler. 
Tilbake til Bøler skole 
kl.15.30 
På Skarnes finnes det 
rutsjebaner, flåte, 
hoppepute, forskjellige dyr 
mm. 
Barna kan ta med 50 kr i 

lommepenger for å handle i 

kiosken 

2.trinn 
Vi drar til kusletta og ser 
etter dyrespor og insekter 
og ser på dyrene på Sørli 
gård. 
 
 
3. og 4.trinn 
Tur til Haraløkka, hvor vi har 

fotballturnering. 

 



 

 

Mandag 10.08 Tirsdag 11.08 Onsdag 12.08 Torsdag 13.08 Fredag 14.08 

2.trinn 
Vi drar til Lavvoen og leker i 
skogen. 
 
 
 3. og 4.trinn 
Vi drar til Kusletta ser etter 
dyrespor og insekter/ ser på 
dyrene på Sørli gård 
 

2.trinn 
Vi drar til Kusletta og ser 
etter dyrespor og insekter/ 
ser på dyrene på Sørli gård 
 
3. og 4.trinn Tur til Vangen. 
Vi blir hentet i buss på AKS. 

Oppmøte senest 09.30. Vi er 

tilbake ca. 15.30. 

På Vangen er det dyr og vi 

får padle kano, gå tur og 

lage egen "skogs-te". I tillegg 

er det lek og moro i skogen. 

Vi kommer også til å kjøre 

hest og kjerre. 

 

2.trinn 
Tur til Vangen. Vi blir hentet 

i buss på AKS.  Oppmøte 

senest 09.30. Vi er tilbake 

ca. 15.30. 

På Vangen er det dyr og vi 

får padle kano, gå tur og 

lage egen "skogs-te" I tillegg 

er det lek og moro i skogen. 

Vi kommer også til å kjøre 

hest og kjerre. 

3. og 4.trinn 
Vi drar til Lavvoen og leker i 

skogen 

Stengt: 

Planleggingsdag 

Stengt: 

Planleggingsdag 

 

 


