
 
 

 

 

Vi arrangerer sommerklubb i år fra 20. til 30. juni og fra 1.-19. august med mange 

forskjellige turer.  

AKS er stengt mandag 15/8 og tirsdag 16/8, vi har planleggingsdager sammen med 

skolen.  

 

Oppmøte  

Åpningstiden i AKS sin sommerklubb vil være den samme som dere er vant med, kl. 07.30-

17.00. Senest oppmøtetid for å delta på aktivitetene er angitt under beskrivelsen av hver 

enkelt aktivitet. Vi minner om at barn med gratis kjernetid har 12 timer pr uke, dvs. 2 dager 

per uke, i sommerklubben. Alle møter opp i bygg 2, i AKS-lokalene  i juni. 1. august er 

oppmøte på vår splitter nye Bakås skole, Skansen terrasse 16. 

 

I august kommer vi til å ta med alle i 2. 3. og 4. klasse på turer for at 1. klasse skal være på 

AKS og bli kjent med hverandre, de voksne som jobber her og nærmiljøet. 

 

Tilbakekomst 

Vi er normalt tilbake fra aktivitetene senest kl. 16.00, med unntak av Tusenfryd og 

Hunderfossen. Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser ved tilbakekomst. 

 

Ta med! 

Hver dag tar du med mat, drikke, klær som passer til aktivitetene og været samt annet 

som er nevnt under punktet. I tillegg må usikre svømmere ta med redningsvest på turer 

med bading. 

 

Betaling 

Bakås AKS dekker alle turer. Det er lov å ha med lommepenger til de turene der det står. 

I år kommer vi til å være ekstra strenge på innleverings fristen, søndag 12/6. De som ikke 

sender inn skjemaet i tide, mister muligheten for å være med på turene. 

 

 

 

Husk å svare på begge Forms skjemaene innen søndag 12/6  

for sommerklubben i juni og august. 
 

 



Sommerklubb juni 
 
 

 

Mandag 20. juni 

 
Alle drar av gårde på tur til Huk.  

Vi skal ut for å bade/fiske krabber og spille fotball!  

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy/ fiskestang. 

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

Alle drar så vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl. 9.00 og 16.00.                                                                                                             

                                                                                                                      

 

Tirsdag 21. juni 
 

I dag er vi på AKS, og har det store Bakåsløpet! 

Dette er et kilometer langt løp, som byr på legendariske utfordringer. Vi aker på gress, hvem kommer seg 

tørrskodd over bekken…vi gleder oss! 

Ta med skiftetøy/ matpakke og drikke. 

Oppmøte senest kl. 10.00. 

 

 

Onsdag 22. juni 
     

Kubbturnering på Hovedøya 

Vi tar t-banen til sentrum, og båten fra Rådhuskaia til Hovedøya.  

Ta med: mat/ grillmat/ matpakke, drikke og badetøy. 

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

Vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl. 9.00 og 16.00. 

 

                 

Torsdag 23. juni  
 

De som vil kan være med på sykkeltur inn mot Mariholtet. 

Oppmøte kl. 9.30, tilbake senest kl. 15.00. 

Ta med sykkel som har luft i dekkene/ hjelm/ mat/ grillmat/ drikke og badetøy. 

 

De som ikke drar på sykkeltur går til klatreparken ved Bakås. 

Ta med matpakke/ grillmat og drikke. 

Oppmøte kl. 10.00, tilbake senest kl. 15.00. 

 

Vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl.10.00 og 15.00. 
 

                                                              

Fredag 24. juni 
 

Vi tar t-banen til sentrum, og båten fra Rådhuskaia til Hovedøya.  

Her blir det skattejakt rundt på øya og bading!  

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy 

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

Vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl. 9.00 og 16.00. 
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Mandag 27. juni 
 

Vi tar t-banen til sentrum, og båten fra Rådhuskaia til Langøyene.  

Vi skal ut for å bade og tar med våre nye paddle board!  

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy. 

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

Vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl.9.00 og 16.00.  

 

 

Tirsdag 28. juni 
 

Tur til Frogneparken 

Her det mange muligheter, alt fra kunststudier- dvs. vi tar med tegneutstyr og lager skisser av det vi ser, vi 

kan leke, jakte på Pokémon. Hvis vi får tak i billetter, går vi på sommerteateret som ligger i parken med de 

som vil. 

Ta med matpakke og drikke. De som skal jakte på Pokémon kan ta med mobil. 

Oppmøte: kl. 9.00, vi er tilbake senest kl. 16.00. 

 

Vi minner om at AKS er ubemannet mellom kl.9.00 og 16.00.  

 

 

Onsdag 29. juni 
 

Tusenfryd 

Beskrivelse: Tusenfryd trenger vel egentlig ikke en presentasjon,                          

dette blir en kanontur med mange opplevelser.  

Ta med: mat og drikke. Kan ha med maks 150 kroner i lommepenger.  

Oppmøte: kl. 9.00, vi er hjemme ca. kl. 18.00. 

 

Skattejakt 

For de som blir igjen på AKS blir det spenning og moro                                                                                         

mens vi oppdager skjulte skatter her på Bakås. 

Oppmøte: 10.00, vi er ferdige ca. kl. 14.00. 

Ta med matpakke. 

                                                       

                                                                                                                                                       
Torsdag 30. juni 
 
Vi er på AKS, det blir vannkrig (for de som vil)!! 

Kjernetid: kl. 10.00, til kl. 14.00 

Ta med: badetøy, håndkle, badesko, matpakke/ grillmat og drikke.       

                                         

 

 

God sommer! 

 

 

 

 

 

 

 



Sommerklubb august 
 

 

Mandag 1. august  
 
Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde på bade- og fisketur.      

Vi tar t-banen til sentrum, og drar til en av øyene, eventuelt havna og fisker der.         

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy og fiskeutstyr                  

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl. 16.00.  

                                                  

 

 

Tirsdag 2. august 
 

Aktivitetsdag på Munkebekken (kunstgressbanen) for alle 2., 3. og 4. klassinger. 

Her blir det lengdehopp, kulestøt, 60 meteren osv. 
Ta med: mat/ grillmat/ drikke.                 

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl. 15.00. 
 

 

 

Onsdag 3. august 

 
Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde til Huk for en dag med bading, fisking og maritim forskning.       

Vi tar også med paddle board        

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy og gjerne fiskeutstyr                  

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl. 16.00.  

                                                  

 

 

Torsdag 4. august 
 

Norsk Folkemuseum 

Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde. Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med 

verdens første friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Her skal vi gå på utforskningsferd😊 

Ta med matpakke og drikke. Kan ta med 50 kroner i lommepenger.  

Oppmøte: kl. 9.00, vi er tilbake senest kl. 16.00. 

 

 

 

Fredag 5. august 
 

De som vil av 2., 3. og 4. klasse drar til Ekeberg, og ser på Norway Cup. 

De som ønsker blir igjen på AKS. 

Ta med matpakke og drikke.  

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl. 16.00. 
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Mandag 8. august  

 
Rådhusparken i Lørenskog  

Her det mulighet for å spille frisbeegolf, gå på Pokémonjakt (ta med mobil), og det er en bra skate- og 

sykkelbane der.  

2., 3. og 4. klasse har mulighet til å sykle eller ta sparkesykkel til og fra parken. De som velger dette, må 

være trygge på sykkel/ sparksykkel. De andre tar bussen.  

Ta med: matpakke og drikke. Og hjelm for de som har med sykkel og sparksykkel.  

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl.16.00. 

  

 

 

Tirsdag 9. august 

 
De som ønsker kan bli med på en tur i nærmiljøet/ skogstur. Resten kan bli igjen på AKS. 

Ta med: matpakke og drikke.  

Oppmøte: 9.00, tilbake senest kl.16.00  

 

 

 

Onsdag 10. august 
 

Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde på tur. 

Vi tar t-banen til sentrum, og båten fra Rådhuskaia til Bygdøy.  

Vi går på Frammuséet, det blir bading og leking.           

Ta med: mat/ grillmat/ drikke og badetøy. 

Oppmøte: 09.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

 

 

Torsdag 11. august 

 

Sjøvettdag         
Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde på tur til Bekkelaget. 

Dette er en dag i regi av Redningsselskapet der vanntilvenning, gjennomgang av grunnleggende 

sjøvettregler, livredingsøvelser, roing og en fartsfylt RIB-tur står på programmet. 

Ta med: klær for en dag ute/ matpakke/ grillmat/ drikke og badetøy. 

Oppmøte: kl. 8.30, tilbake senest kl.16.00. 

 

                                                            
 

 

 

Fredag 12. august Hovedøya 
            

Vi tar t-banen til sentrum, og båten fra Rådhuskaia til Hovedøya.  

Her blir det leking, bading og paddle board!  

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy. 

Oppmøte: 09.00, tilbake senest kl.16.00. 

 

 

 

 

 



Mandag 15. august 

 

Planleggingsdag, AKS er stengt 

 

 

 

Tirsdag 16. august 

 

Planleggingsdag, AKS er stengt 

 

 

 

Onsdag 17. august 
 
Alle i 2., 3. og 4. klasse drar av gårde på bade- og fisketur.      

Vi tar t-banen til sentrum, og drar til en av øyene, eventuelt havna og fisker der.         

Ta med: mat/ grillmat/ drikke/ badetøy og fiskeutstyr                  

Oppmøte: kl. 9.00, tilbake senest kl. 16.00.  

                                                  

 

 
Torsdag 18. august 

 
Hunderfossen 

Dette er hele Norges eventyrpark! Her er det karuseller, eventyr, mulighet til å bade. Sjekk 

hunderfossen.no😊Vi blir hentet på AKS med buss, det blir ca 2,5 times kjøring. 

Ta med badetøy, håndkle, matpakke til hele dagen for eksempel 3 matpakker/ grillmat og drikke. Kan ha med 

150 kroner i lommepenger.              

Oppmøte: kl. 7.45, tilbake ca. kl. 19.30.                                                                                                                                        

 

Resten av 2., 3. og 4. klasse som ikke skal være med på Hunderfossen blir på AKS sammen med 1. klasse og 

har forskjellige aktiviteter her. 

Ta med matpakke. 

 

 
Fredag 19. august 

 
Siste dag i sommerklubben- vi skal kose oss også i dag, ta frem sprederen og badebassenget.                                           

Ta med matpakke, drikke, badetøy, badesko og håndkle. 

Oppmøte kl. 10.00 

 

 

 

 

 
 

Mandag 22. august 
 

AKS åpner til vanlig tid, kl. 07.30. 

Program for denne uken vil bli hengt opp i garderoben, og lagt ut på skolens hjemmesid



 


