
Ferieaktiviteter for  
barn og unge i Bydel Alna

SOMMEREN 

2020

Bydel Alna



God sommer
I denne brosjyren finner dere oversikt  
over ferieaktviteter i regi av skoler,  
fritidsklubber og idrettslag i Bydel Alna.
Aktivitetene er planlagt ut i fra dagens status med smittevern. 
Dersom det blir endringer i dette så kan det dessverre også bli  
endringer i tilbudet. Aktivitetene er gratis, så fremt det ikke står noe annet.

Vi har delt brosjyren inn i områder i bydelen, slik at dere enkelt   
skal finne aktiviteter i deres næromåde. 

Er du forelder?  
Vi håper at dere også kan bidra. Gå en tur i nabolaget og vær trygge og  synlige  
voksne. Snakk med barna deres om hvordan de har det, hvor de skal og hvem de skal 
være sammen med. Vis dem at de kan snakke med dere om det de har på hjertet.

Følg med på Bydel Alna sin Facebook-side her vil vi dele turtips og glimt fra
ferieaktivitetene. Ta vare på hverandre og nyt Oslosommeren.

Viktig informasjon

Påmelding
▸ De fleste av aktivitetene krever at du melder deg på - digitalt eller via skjema.
▸ Du er ikke sikret plass før du har fått bekreftelse.

Det er begrenset med plasser på aktivitetene, så vær rask med påmelding. 

Turer med fritidsklubben
▸ Deltakerne får beskjed om de skal ta med matpakke og/eller lommpenger.
▸ Overnattingsturer med fritidsklubbene  -  de som skal være med får utstyrsliste.

Forsidefoto: Svein Gunnar Kjøde



VI ER SÅ HELDIG Å KUNNE DELE UT  
GRATISBILLETTER TIL TEKNISK  MUSEUM

▸ Ta bilde av billetten og vis i resepsjonen.

Foto: Thomas Ekström 



Ellingsrud

UKE 26
Frognerbadet  • 4. - 7. trinn

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 22. juni kl. 11.00 - 16.00
Påmelding: ja

Tusenfryd  • 8. trinn - 3. vgs

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 23. juni kl. 11.00 - 17.00
Påmelding: ja

Operation Mindfall  • 8. trinn - 3. vgs

Teamwork! Ungdommene skal jobbe sammen  
og løse spennende oppgaver og utfordringer.

Hvor: Møllergata, Oslo
Når: 24. juni kl. 12.00 - 16.00
Påmelding: ja

Fangene på fortet  • 4. -  7. trinn

Lagarbeid! Morsomme og kreative oppgaver som 
deltakerne skal løse sammen. 

Hvor: Nydalen, Oslo 
Når: 25. juni kl. 12.00 - 16.00
Påmelding: ja

UKE 27
Frognerbadet  • 8. trinn -  3. vgs 

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 29. juni kl. 11.00 - 16.00
Påmelding: ja

Tusenfryd  • 4. - 7. trinn 

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 30. juni kl. 11.00 - 17.00
Påmelding: ja

Tur til Nøklevann • 4. - 7. trinn

Vi går til Nøklevann i Østmarka for å bade og grille. 
Det blir ballspill og andre morsomme aktiviteter. 

Hvor: Nøklevann
Når: 2. juli kl. 11.00 - 16.00
Påmelding: ja

Paintball • 9. - 10. trinn

Deltakerne konkurrerer mot hverandre og skal  
unngå å bli truffet av små malingskuler.  
Blir du truffet? Da er du ute. 

Hvor: Hellerudsletta
Når: 2. juli 
Påmelding: ja

Hudøy (overnattingstur)  • 8. - 10. trinn 

Vi reiser til sommerøya Hudøy i Oslofjorden. 
Bading, grilling og morsomme aktiviteter.

Hvor: Hudøy 
Når: 29. juni til 3. juli
Påmelding: ja

UKE 28
Frognerbadet  • 4. - 7. trinn 

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 6. juli 
Påmelding: ja

Frognerbadet  • 8. trinn - 3. vgs 

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 7. juli 
Påmelding: ja

Tur til Mariholtet  •  8. trinn - 3. vgs 

Vi går til Nøklevann i Østmarka for å bade og grille. 
Det blir ballspill og andre morsomme aktiviteter. 

Hvor: Mariholtet
Når: 8. juli
Påmelding: ja

Tur til Mariholtet  • 4. - 7. trinn 

Vi går til Mariholtet  i Østmarka for å bade og grille. 
Det blir ballspill og andre morsomme aktiviteter. 

Hvor: Mariholtet
Når: 9. juli 
Påmelding: ja

UKE 29 og 30
Musikk - og lydstudio  • 9. trinn - 3. vgs 

Har du lyst til å lage musikk? Vil du lære mer om 
lydstudio? Da er dette tilbudet for deg. 

Hvor: Ellingsrud fritidsklubb
Når: 13. til 24. juli 
Påmelding: ja

UKE 31
Hudøy (overnattingstur)  • 8. - 10. trinn 

Vi reiser til sommerøya Hudøy i Oslofjorden.  
Bading, grilling og morsomme aktiviteter.

Hvor: Hudøy 
Når: 27. juli til 31. juli 
Påmelding: ja

UKE 32
Tusenfryd  • 4. - 7. trinn 

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 3. august
Påmelding: ja

Ellingsrud  fritidsklubb • Ellingsrud frivilligsentral

    Vil du melde deg på 
    en av aktivitetene? 

Hent skjema på 
Ellingsrud fritidsklubb.

!



Tusenfryd  • 8. trinn - 3. vgs

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 4. august
Påmelding: ja

Sommerland i Bø  • 4. - 7. trinn

Vi drar til Sommerland i Bø, Skandinavias største 
vannpark. VANNvittig moro for store og små. 

Hvor: Bø i Telemark
Når: 6. august kl. 09.00 - 21.00 
Påmelding: ja

UKE 33 
Sommerland i Bø  • 8. - 10. trinn 

Vi drar til Sommerland i Bø, Skandinavias største 
vannpark. VANNvittig moro for store og små. 

Hvor: Bø i Telemark
Når: 11. august kl. 09.00 - 21.00 
Påmelding: ja

Tusenfryd  • 4. - 7. trinn

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 12. august
Påmelding: ja

Tur til Kinsbakken • 8. - 10. trinn

Kinsbakken er en flott hytte ved havet i Stavern. 
Det blir bading, fisking, ballspill, soling og 
båtturer. Egne sovesaler for gutter og jenter.

•  Hvor: Stavern
•  Når:  14. til 16. august
• Påmelding: ja

Foto: Thomas Ekström 

KLUBBSOMMER 
 ▸ DROP-IN

Hver mandag, onsdag og fredag 
kl. 18.00 - 21.00 er det åpen 
klubb på Ellingsrudklubben. Bli 
med på morsomme aktiviteter.

▸ 4 -trinn- 3. vgs

UTENDØRSKAFE
▸ DROP-IN
Kafeen er åpen for alle, men 
mest brukt av barn og unge i 
alderen 10 til 20 år. Vi serverer 
gratis vafler, saft og kaffe. Er du 
18 år? Da kan du låne elsykkel. 

Hvor: Ellingsrudåsen  
frivilligsentral
Når: 25. juni, 2. juli, 9. juli,  
16. juli; kl. 15. 30 - 17.30



Furuset

UKE 26
Gokart  ▸ 8. trinn - 3. vgs

Vi kjører gokart og avslutter  dagen med pizza.

Hvor: Alna
Når: 24. juni kl. 13.30
Påmelding: ja

Kino  ▸ 8. trinn - 10. trinn

Vi drar til en av Oslos mange kinoer og ser film.

Hvor: Oslo
Når: 25. juni kl. 16.00
Påmelding: ja

UKE 27 
Strandtur  ▸ 8. trinn - 3. vgs

Vi drar til Stemmern på Grorud. Her kan de som 
vil bade, fiske, slappe av og nyte deilig grillmat.   

Hvor: Stemmern, Grorud
Når: 29. juni kl. 14.00 
Påmelding: ja

Volleyballturnering  ▸ 8. trinn - 3. vgs

Det blir volleyballturnering på sletta med premie 
til vinnerlaget. 

Hvor: Furuset aktivitetspark
Når: 30 juni kl. 17.00
Påmelding: nei

Tur til Frognerparken  ▸ 8. trinn - 3. vgs

Vi drar til Frognerparken, spiller badminton, 
kubb, griller og koser oss.

Hvor: Frogner
Når: 1. juli  kl. 13.00 
Påmelding: ja

Teknisk museum  ▸ 5. - 10. trinn 

Utforsk historien og din kreativitet på Teknisk  
museum. Vi avslutter dagen med en matbit og is.

Hvor: Kjelsås
Når: 2. juli 
Påmelding: ja

UKE 28
Grilling på Grønlihytta ▸ 8. trinn - 3. vgs

Vi tar turen opp til Grønlihytta og griller.

Hvor: Furuset
Når: 6. juli kl. 16.00
Påmelding: ja

Paintball / Megazone ▸   8. trinn - 3. vgs

Det blir en dag fylt med moro når vi tar turen til 
Megazone i sentrum. Det blir pizza og is.

Hvor: Oslo sentrum
Når: 7. juli kl. 14.00
Påmelding: ja

UKE 29
Topptur  ▸  8. trinn - 3. vgs

Vi drar på fjelltur til Vettakollen hvor vi nyter utsikten og griller.

Hvor: Vettakollen
Når: 15. juli kl. 12.00
Påmelding: Ja

Fisketur  ▸  8. trinn - 3. vgs

Vi  tester fiskelykken og tålmodigheten på fisketur.

Hvor: Oslo
Når: 16. juli 
Påmelding: Ja 

Teknisk museum  ▸ 5. - 10. trinn 

Utforsk historien og din kreativitet på Teknisk  museum.  
Vi avslutter dagen med en matbit og is.

Hvor: Kjelsås
Når: 16. juli
Påmelding: ja

UKE 30

Turist i egen by ▸   8. trinn - 3. vgs

Vi vandrer rundt i Oslo by og  blir kjent med steder vi  
kanskje ikke har sett før? Dagen avsluttes med pizza.

Hvor: Oslo
Når: 20. juli kl. 13.00
Påmelding: Ja 

Kajakktur ▸   8. trinn - 3. vgs

Vi drar på kajakktur og koser oss 
med grillmat og forhåpentligvis fint vær.

Hvor: Oslo
Når: 22. juli  kl. 12.00
Påmelding: Ja 

KLUBBSOMMER 
 ▸ DROP-IN

Uteklubb ▸ 5. trinn - 10. 
trinn

Hver fredag i hele sommer 
inviterer vi  til uteklubb på 
aktivitetssletta eller i 
Verdensparken. Det blir  
uteaktiviteter og is til alle!

Fredager  kl. 12.00 - 16.00

Sommerklubb 
▸ 5. trinn - 3. vgs 

Vi har sommerklubb hele 
sommerferien, det blir 
hovedsakelig uteaktiviteter 
ved fint vær, vi griller, spiller 
spill, har konkurranser og 
koser oss med is.

Hver mandag til torsdag 
kl.14.00 - 18.00.

Ungdomsklubb 
▸ 8. trinn - 3. vgs

Det blir klubb med FIFA, 
biljard, bordtennis, kinotek, 
musikk, ungdomsrom hvor du 
bare kan henge og mye mer. 
Vi lager også enkel mat.

Hver mandag, onsdag 
og torsdag kl. 18.00 - 21.00.

Turneringer  
▸ 5. trinn - 3. vgs

Glad i konkurranser? Vi  
arranger ulike turneringer. 

Hver tirsdag kl. 14.00 - 
18.00

Fubiak UNG • Furuset IF



Rush trampolinepark  ▸   5. - 7. trinn

Vi tar turen til Rush trampolinepark.

Hvor: Oslo
Når: 23. juli  kl. 12.00
Påmelding: Ja 

UKE 31 
Båttur  ▸  7. -  10. trinn

Vi tar med oss fiskeutstyr, grillmat og godt humør.

Hvor: Oslo
Når: 27. juli kl. 13.00 
Påmelding: Ja 

Øyhopping  ▸  8. trinn - 3. vgs.

Vi utforsker øyene i Oslo og drar på øyhopping med 
båt. Når vi finner den perfekte spotten griller vi og 
koser oss.

Hvor: Oslo
Når: 29. juli kl. 14.00 
Påmelding: Ja 

Teknisk museum  ▸ 5. - 10. trinn 

Utforsk historien og din kreativitet på Teknisk  
museum. Vi avslutter dagen med en matbit og is.

Hvor: Kjelsås
Når: 30. juli kl. 13.00 
Påmelding: ja

Rush trampolinepark  ▸   5. - 7. trinn

Vi tar turen til Rush trampolinepark hvor  
en hel dag med moro venter!

Hvor: Oslo
Når: 31. juli  kl.   12.00
Påmelding: Ja 

UKE 32
Fisketur  ▸  8. trinn - 3. vgs

Vi  tester fiskelykken og tålmodigheten  
på fisketur.

Hvor: Oslo
Når: 5. august
Påmelding: Ja 

Hudøy (overnatting) ▸ 8. trinn - 3. vgs 

Vi reiser til sommerøya Hudøy i Oslofjorden. 
Bading, grilling og morsomme aktiviteter.

Hvor: Hudøy 
Når: 3. til 7. august
Påmelding: ja

UKE 33 
Tur til Kinsbakken • 8. - 10. trinn

Kinsbakken er en flott hytte ved havet i Stavern. 
Det blir bading, fisking, ballspill, soling og 
båtturer. Egne sovesaler for gutter og jenter.

•  Hvor: Stavern
•  Når:  14. til 16. august
• Påmelding: ja

www.furuset.no  
for mer informasjon 

 og påmelding

FURUSET IDRETTSFORENING
Sommercamp ▸ 5 til 17 år

Tradisjonen tro arrangerer Furuset idrettsforening sommercamp. Aktivitetene 
foregår i hovedsak i Furuset Aktivitetspark (Sletta), Furuset Forum 
 og i nærområdet. Fysisk aktivitet, turneringer og moro er stikkordene. 

Periode: Uke 26 til og med uke 31.
Dag og klokkelsett: mandag til fredag kl. 13.00 - 17.00
Drop-in: du trenger ikke melde deg på. 

Allidrettsuke ▸ 6 - 10 år

Allidrettsuker der de som deltar får teste ut to ulike idretter daglig.

Periode: uke 32 og 33
Dag og klokkelsett: mandag til fredag kl. 13.00 - 17.00
Påmelding: ja. 

Ung i Forum ▸ 6 - 17 år

Junior- og ungdomsklubb hver fredag og søndag. Åpen hall hver lørdag. 
Arrangeres hver helg i sommer.  
• Fredager: kl. 17.00 - 22.00    
• Lørdager: kl. 16.00 - 21.30
• Søndager: kl. 16.30 - 20.30

Påmelding: ja.

Vil du melde deg på  
en av aktivitetene? 

Hent skjema på Fubiak. 

!
Foto: freepik.com



Foto: Thomas Brun/ NTB scanpix

Høybråten
basketballklubb

Basketball ▸ 10 til 17 år

Glad i basket? Eller har du du lyst til å lære mer?  
Høybråten basketballklubb arranger basketball-camp.

▸  Drill for grunnleggende og ferdighetstrening
▸  En mot en
▸  Styrke og kondistrening
▸  Spill og konkurranser
▸  Basketballspill 

Hvor: Furusethallen 

Når:         Aldersgruppe:
• Uke 27: mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.30  / 10-17 år
• Uke 28: mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.30  / 9 -13 år
• Uke 29: mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.30  / 14-17 år
• Uke 31: mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.30  / Jenter,  10-17 år
• Uke 32: mandag til fredag, kl. 10.00 – 14.30  / 10-17 år

Påmelding: ja, send e-post til Info@risingballers.com



Lindeberg

UKE 26
Tusenfryd  • 4. - 7. trinn

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 22. juni 
Påmelding: ja

Frognerbadet  • 4. - 7. trinn

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 24. juni 
Påmelding: ja

Frognerbadet  • 8. trinn - 3. vgs

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 50- 
metersbasseng, plaskebasseng, sklie og stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 26. juni 
Påmelding: ja 

UKE 27 
Gokart  • 8. trinn - 3. vgs

Vi kjører gokart på innendørsbane. 

Hvor: Alna
Når: 29. juni 
Påmelding: Ja

Kanotur • 6. – 9. trinn

Kanopadling, lek og moro.

Hvor: Losby
Når: 30. juni
Påmelding: Ja, til Liaklubben. Mobil:  917 88 92

Kajakk  • 4. - 7. trinn / 8. trinn - 3. vgs

Vil du lære hvordan du padler kajakk? Bli med på 
kurs i kajakkpadling.

Hvor: Oslo
Når: 1. juli 
Påmelding: ja

Kanotur  • 4. - 7. trinn 

Kanopadling, lek og moro.

Hvor: Oslo
Når: 1. juli 
Påmelding: ja

Ungdomsteamet ved
forebyggende ungdoms- 
avdeling er ute i hele sommer. 

Lindeberg fritidsklubb • Liaklubben
• Lindeberg sportsklubb 

      Vil du melde deg på  
       en av aktivitetene? 

Hent skjema på Lindeberg  
fritidsklubb eller Liaklubben.

!



Sommerfotball 2020 på Lindberg  
▸ 1. - 7. trinn

Lindeberg Sportsklubb inviterer til sommerfotball.   
Det vil  være øvelser, spill og lek. Tilbudet er for 
gutter og jenter, og man trenger ikke  å ha spilt  
fotball tidligere eller være medlem i klubben.

1.-4. trinn som vil trene fra kl. 11.00-13.00  
 5.-7. trinn som vil trene fra kl. 13.00 - 15.00

Hvor: Jerikobanen
Når:  
▸ Uke 29 (13.-16. juli) kl. 11.00 -15.00  
▸  Uke 30 (20.-23. juli) kl. 11.00 - 15.00

Påmelding: Ja, skjema finner du her (lenke)

Lær mer om hest  
▸ 10 - 20 år 

Interessert i hest? Østmarka 
rytterklubb inviterer deg til 
Alna ridesenter. Deltakerne får 
være med på ulike stallaktivite-
ter, ridning, hestekjøring og lek. 

Hvor: Alna ridesenter

Når:  
▸ Uke 26, 27, 28, 31, 32 og 33
▸ mandag til fredag kl. 10.00-
14.00

Påmelding: ja
Pris: egenandel 100 kr pr dag

Mer informasjon finner du på 
www. alnaridesenter.no (lenke)
 

Telttur  (overnatting)  
• 4.- 7.trinn / 8. trinn -3 .vgs

Vil du sove i telt og leve ute i friluftsliv? Dette 
er en tur for hele familien.  Vi reiser sammen fra 
Liaklubben med t-bane til Østmarka og  
overnatter ved Nøklevann.

Hvor: Nøklevann 
Når: 2. - 3. juli 
Påmelding: Ja, til Liaklubben. Mobil:  917 88 92

Paintball • 8. trinn - 3. vgs

Deltakerne konkurrerer mot hverandre og skal 
unngå å bli truffet av små malingskuler. Blir du 
truffet? Da er du ute. 

Hvor: Hellerudsletta
Når: 3. juli
Påmelding: ja

UKE 29
SNØ  • 8. trinn - 3. vgs

Ski på sommeren? Ja. Vi drar til SNØ på 
Lørenskog,  en Innendørs skibane.

Hvor: Lørenskog
Når: 8. juli
Påmelding: Ja

SNØ  • 4. - 7. trinn

Ski på sommeren? Ja. Vi drar til SNØ på 
Lørenskog, en Innendørs skibane.

Hvor: Lørenskog
Når: 9. juli
Påmelding: Ja

Kino   • 8. trinn - 3. vgs

Vi drar til en av Oslos mange kinoer og ser film.

Hvor: Oslo
Når: 10. juli 
Påmelding: Ja

UKE 31 

Megafun   • 4. - 7. trinn

Vi drar til Meagfun, 5000 kvadratmeter fylt med  
morsomme aktiviteter for kidsa. 

Hvor: Lørenskog
Når: 27. juli
Påmelding: Ja

Klatrepark   • 8. trinn - 3. vgs
Vi reiser til klatreparken Høyt og lavt, som har  ulike 
løyper, hinder og ziplines i skogen

Hvor: Lillestrøm
Når: 29. juli
Påmelding: Ja

Fotballturnering  • 4. - 7. trinn / 8. trinn - 3. vgs

Fotballturnering som er åpen for alle. 

Hvor: Lindeberg
Når: 31. juli
Påmelding: ja

UKE 32 
Hudøy (overnattingstur)  • 8. trinn - 3. vgs 

Vi reiser til sommerøya Hudøy i Oslofjorden. 
 Bading, grilling og morsomme aktiviteter.

Hvor: Hudøy 
Når: 3. til 7. august
Påmelding: ja

Ferskingkurs  • 4.- 7.trinn / 8. trinn -3 .vgs

Vil du lære mer om friluftsliv? Dette er kurset for 
deg. Lær om kart og kompass, matlaging ute og bålfy-
ring.  

Hvor: Østmarka
Når: 4. august til 5. august / overnatting
Påmelding: Ja 

Sommerland i Bø (overnatting)  
• 4. - 7. trinn

Vi drar til Sommerland i Bø, Skandinavias største 
vannpark. VANNvittig moro for store og små. 

Hvor: Bø i Telemark
Når: 5. til 6. august
Påmelding: ja

UKE 33 
Tur til Kinsbakken (overnatting)  
 • 4. - 7. trinn 

Kinsbakken er en flott hytte ved havet i Stavern. 
Det blir bading, fisking, ballspill, soling og båttu-
rer. Egne sovesaler for gutter og jenter.

•  Hvor: Stavern
•  Når:  12. til 14. august
• Påmelding: ja

KLUBBSOMMER • 4 -trinn- 3. vgs 
 ▸ DROP-IN

Hver mandag, onsdag og fredag kl. 18.00 - 21.00 
er det åpen klubb på Lindeberg fritidsklubb.
Bli med på morsomme aktiviteter i hele sommer

DANSEWORKSHOP • 4 -trinn- 3. vgs 
 ▸ PÅMELDING

Vil du lære mer om dans? Lindeberg  fritidsklubb 
inviterer til danseworkshop i sommer.  

• For 4. - 7. trinn kl. 18.00 - 19.00
•  For 8. - 3. vgs, kl. 19.00  - 21.00.

Mandag, tirsdag og  torsdag i uke 29, 30 og 31.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_8OrJu8UfA3AAFHjPhfRXPLT_-jSTK64WGzJhVcIP1mGmg/viewform
https://alnaridesenter.no


ALTERNATIV SOMMERSKOLE

Sommeraktiviteter for 5.-7 trinn

Elevene får smakebiter fra flere sommerskolekurs. De kan 
blant annet være med å lage animasjonsfilm om favoritt- 
vitsen sin og prøve seg som granskende klimajournalist. De 
bruker regning og statistikk når de undersøker påstander 
om verden er "fleip eller fakta". Stemmer det at de fleste 
har større venstrefot enn høyrefot? Vi skal også lage film på 
engelsk.

For elever på disse skolene: Uke:
▸ Ellingsrudåsen    26, 32
▸ Lindeberg    26, 32
▸ Trosterud    26, 32
▸ Jeriko    26, 32 

Sommeraktiviteter for  8.-10. trinn 

Elevene får en sommeruke fylt med morsomme og praktiske 
aktiviteter fra flere fagområder.Det blir kreative oppgaver 
med gjenbruk og miljø i tankene, de kan komponere og  
gjennomføre treningsopplegg for hverandre, bruke  
regnekunnskaper til å lage budsjett for å planlegge en  
ukemeny (og kanskje lage mat dersom det åpnes for det).

For elever på disse skolene: Uke:
▸ Granstangen    26, 32
▸ Haugerud    26, 32
▸ Lindeberg    26, 32 

Kurs for skolestartere

På kurset får barna vite mer om hvordan det er å være  
skoleelev, og de lærer ord og begreper gjennom lek, sang, 
spill og morsomme aktiviteter. Kurset starter mandag 3. 
august og varer frem til første skoledag (uke 32 og 33).

▸ For de som skal starte på Ellingsrud skole 

     
     
    Viktig informasjon

    Elevene kan kun meldes     
    på den skolen de går på, 
    eller skal starte på.

     Har du spørsmål 
     om tilbudet?

     Ta kontakt med skolen 
     eller sjekk ut nettsiden til     
     sommerskolen (lenke)

  

Foto: Maskot/ NTB scanpixx

http://www.sommerskolenoslo.no/kurs/
http://www.sommerskolenoslo.no/kurs/


Haugerud og 
Trosterud

UKE 26
SNØ  • 4. trinn - 3. vgs

Ski på sommeren? Ja. Vi drar til SNØ på 
Lørenskog, en Innendørs skibane.

Hvor: Lørenskog
Når: 23. juni kl. 13.00 - 19.00
Påmelding: Ja

Kino  • 4. - 7. trinn

Vi drar til en av Oslos mange kinoer og ser film.

Hvor: Oslo
Når: 23. juni kl. 17.00-21.00
Påmelding: ja

Frognerbadet  • 8. trinn - 3. vgs

Vi besøker Frognerbadet; utendørsbad med to 
50- metersbasseng, plaskebasseng, sklie og 
stupetårn.

Hvor: Frognerbadet
Når: 25. juni kl. 10.00-16.00
Påmelding: ja

Båttur (overnatting)  • 8. trinn - 3. vgs 

Vi reiser til en øy i Oslofjorden for å fiske,  
bade og overnatte i telt. 

Hvor: Oslo 
Når: 25. juni - 26. juli 
Påmelding: ja 

Kunstworkshop  • 8. trinn - 3. vgs

I samarbeid med Haugerud frvilligsentral 
arrangerer Trosterudklubben kunstworkshop.

Lær teknikker og lag ditt eget bilde som du kan 
ta med hjem,  ved bruk av stensiler og spraycans. 
Ingen forkunnskaper trengs, bare nysgjerrighet.

Hvor: Trosterudklubben
Når: 23. - 25. juni kl. 17.00 - 21.00
Påmelding: ja

UKE 27
Gokart  • 8. trinn - 3. vgs

Vi kjører gokart på innendørsbane. 

Hvor: Alna
Når: 30. juni kl. 15.00 - 18.00 
Påmelding: Ja

Båttur (overnatting)  • 8. trinn - 3. vgs 

Vi reiser til en øy i Oslofjorden for å fiske,  
bade og overnatte i telt. 

Hvor: Oslo 
Når: 2 - 3. juli 
Påmelding: ja 

Hudøy (overnatting)  • 4. - 10. trinn 

Vi reiser til sommerøya Hudøy i Oslofjorden. 
Bading, grilling og morsomme aktiviteter.

Hvor: Hudøy 
Når: 29 juli - 3. juli
Påmelding: ja

Fotoworkshop  •  4. - 7. trinn 

Lag digital kunst, foto og reportasje.

Hvor: Almedie / Trosterudklubben/
Når: 29. juni - 30. juni
Påmelding: ja

UKE 28
Danseworkshop  • 4. trinn - 3. vgs

I samarbeid med Haugerud idrettsforening 
arrangerer Trosterudklubben danseworkshop.
Mimmi og Frida lærer bort en koreografi.  
Forestilling i Haugerudhallen fredag 10. juli 

Hvor: Trosterudklubben
Når:06. juli - 10. juli kl. 16.00 - 19.00
Påmelding: ja

Tusenfryd  •  4. trinn - 3. vgs 

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 7. juli og 9. juli 
Påmelding: ja

Sommeraktiviteter • 4. trinn - 3. vgs

Barn og unge inviteres til grilling og aktiviteter på 
Haugerudbanen og i Haugerudhallen. 
I samarbeid med Haugerud idrettsforening.

Hvor: Haugerudbanen og Haugerudhallen
Når: 7. juli,10. juli og 11. juli kl. 17.00 - 22.00
Påmelding: ja

UKE 32 
Sommerland i Bø (overnatting) • 4. - 8. trinn

Vi drar til Sommerland i Bø, Skandinavias største 
vannpark. VANNvittig moro for store og små. 

Hvor: Bø i Telemark
Når: 5. til 6. august
Påmelding: ja

Tusenfryd  •  4. trinn - 3. vgs 

Vi besøker Tusenfryd, Norges største  
fornøyelsespark med over 30 attraksjoner.

Hvor: Tusenfryd
Når: 4. august og 7. august kl. 09.30 - 17.00
Påmelding: ja

Tur til Kinsbakken (overnatting)   
• 8. trinn - 3. vgs

Kinsbakken er en flott hytte ved havet i Stavern. 
Det blir bading, fisking, ballspill, soling og 
båtturer. Egne sovesaler for gutter og jenter.

•  Hvor: Stavern
•  Når:  10. - 12. august
• Påmelding: ja

Musikkworkshop  • 4. trinn - 3. vgs

Åpent studio for barn og ungdom – individuell stu-
diotid. Tekstskriving, beats og musikkproduksjon.

Hvor: Trosterudklubben
Når: 10. august - 14. august kl. 13.00 - 19.00
Påmelding: ja 

     Vil du melde deg  
     på en av aktivitetene?

Hent skjema på  Trosterud- 
klubben eller Møteplassen H2.

 !

Trosterudklubben • Møteplassen H2   
• Haugerud  frivilligsentral • Haugerud IF



HAUGERUD 
IDRETTSFORENING

Foto: Helle Langmoen

Åpen klubb i hele sommer 
 ▸ 4. trinn - 3. vgs

Trosterudklubben arrangerer morsomme 
turer og aktiviteter i nærmiljøet. Bli med!

Drop in; du trenger ikke melde deg på

Og du?
Barn og unge  kan komme med 
forslag til lokale aktiviter og turer. 

Hver tirsdag og lørdag kl. 18.00  
- 20.00 (ikke lørdag 15. august)

UKE 26
Tenniskurs  • 6 - 12 år

Nybegynnerkurs i tennis for barn.

Hvor: Tennisbanene  bak klubbhuset
Når: 22 - 24 juni  juni kl. 17.00
Påmelding: ja

Tenniskurs  • 13  - 18 år

Nybegynnerkurs i tennis for ungdom.

Hvor: Tennisbanene  bak klubbhuset
Når: 22 - 24 juni  juni kl. 18.00
Påmelding: ja

Friluftsliv  • Elever ved Haugerud skole

Sykling, klatring, padling i Østmarka. Smarbeid 
mellom Haugerud skole og Haugerud IF. 

Hvor: Østmarka
Når: 23 - 26. juni , 10.00 - 17.00 alle dager
Påmelding: ja, via skolen

UKE 27
Badmintoncamp  • 7 - 13 år

Her kan barna lære grunneleggende badminton.

Hvor: Haugerudhallen
Når: 29. juni - 3. juli, kl. 10.00-14.00
Påmelding: Ja

Tenniskurs  • 6 - 12 år

Nybegynnerkurs i tennis for barn.

Hvor: Haugerudhallen
Når: 29. juni, 2. juli og 3. juli  kl. 17.00
Påmelding: ja

UKE 28
Innebandycamp  • 1. - 4. trinn

Trening, øvelser og kamper i innebandy. 
Ingen krav til forhåndskunnskaper. 

Hvor: Haugerudhallen
Når: 6. - 10.  juli kl. 10.00 - 12.00
Påmelding: ja

Innebandycamp  • 1. - 4. trinn

Trening, øvelser og kamper i innebandy. 
Ingen krav til forhåndskunnskaper. 

Hvor: Haugerudhallen
Når: 6. - 10.  juli kl. 10.00 - 12.00
Påmelding: ja

Sommerpatruljen  • 13 - 19 år

Aktivitetsdager for ungdom hele uka. 

▸ Mandag og tirsdag: fotballturnering og FIFA
▸ Onsdag: lagkonkurranse i øvelser som aldri vil 
    komme med i de olympiske lekene.
▸ Torsdag: tur i marka med bading og mat.
▸ Fredag: finaler i turneringene og avslutning med 
grilling

Hvor: Haugerudbane
Når: 6. - 10.  juli kl. 17.00  -22.00
Påmelding: nei

Fotballskole  • 8 - 12 år

Fotballskole med teknisk trening,  
kamper og andre konkurranser.

Hvor: Haugerudbanen
Når: 7.- 9. juli kl. 10.00 - 16.00
Påmelding: ja

Fotballkveld • 13 - 17 år

Kampen Tottenham – Arsenal på storskjerm.
Suppe, vafler og fotballprat.

Hvor: Klubbhuset
Når: 11. juli kl. 15.00 - 18.00
Påmelding: ja



UKE 29 
Innebandycamp  • 5. - 7. trinn

Trening, øvelser og kamper i innebandy. 
Ingen krav til forhåndskunnskaper. 

Hvor: Haugerudhallen
Når: 6. - 10.  juli kl. 10.00 - 12.00
Påmelding: ja

Fotballskole • 13 - 17 år

Fotballskole med teknisk trening,  
kamper og andre konkurranser.

Hvor: Haugerudbanen
Når: 14. - 16. juli kl. 10.00 - 16.00
Påmelding: nei

UKE 30
E-sport/FIFA  • 10 - 13 år

Turnering i FIFA-spill.

Hvor: Klubbhuset
Når: 20. juli kl. 12.00 - 16.00
Påmelding: ja

Jentefotballdagen  • 9 - 13 år

Aktivitetsdag for jenter med trening,  
turnering og konkurranser.

Hvor: Haugerudbanen
Når: 21. juli kl. 10.00 -  16.00 
Påmelding: ja

E-sport/FIFA  •14 - 18 år

Turnering i FIFA-spill.

Hvor: Klubbhuset
Når: 24. juli  kl. 17.00 - 22.00
Påmelding: ja

Julinatta (futsal) • Ungdom

Futsalturnering; vi spiller med 4er-lag.

Hvor: Haugerudhallen
Når: 25. juli kl. 19.00 - 01.00
Påmelding: ja

UKE 31
Badmintoncamp  • 7 - 13 år

Her kan barna lære grunneleggende badminton.

Hvor: Haugerudhallen
Når: 27.  - 31. juli, kl. 10.00-14.00
Påmelding: ja

Fotballkveld  • 13 - 17 år

Kampen Juventus - Roma på storskjerm. 
Suppe, vafler og fotballprat.

Hvor: Klubbhuset
Når: 2. august  kl.  18.30 - 21.30
Påmelding: ja

UKE 32 
Friluftsliv  • Elever ved Haugerud skole

Sykling, klatring, padling i Østmarka. Smarbeid 
mellom Haugerud skole og Haugerud IF. 

Hvor: Østmarka
Når: 4. - 6. august, kl. 10.00 - 17.00 
Påmelding: ja, via skolen

UKE 33
Fotball og FIFA  • Ungdom

Turnering, 3-mot-3! Først på fotballbanen,  
deretter FIFA med de samme lagene.

Hvor: Fotballbanen og klubbhuset
Når: 7. august - dagtid og kveldstid
Påmelding: ja

Haugerud idrettsforening planlegger også 
ulike aktiviteter og kurs innen sykkel, 
basketball, dans og sjakk.

Barnetrim ▸ 3 - 5 år

Enkel allidrett: bevegelse, lek og konkurranser i  
idrettsparken på Haugerud, kanskje også i Østmarka. 

Hvor: møt opp ved tribunen ved fotballbanen
Når: mandager kl.  17.00 -  18.00
Påmelding: ja

Barnetrim ▸ 6 - 9 år

Enkel allidrett: bevegelse, lek og konkurranseri  
idrettsparken på Haugerud, kanskje også i Østmarka. 

Hvor: møt opp ved tribunen ved fotballbanen
Når: mandager kl.  18.00  - 19.30

Påmelding: ja

Innebandytrening  ▸ 6 - 13 år

Trening, øvelser og kamper i innebandy. 
Ingen krav til forhåndskunnskaper. 

Hvor: Haugerudhallen
Når: torsdager kl. 17.00 - 18.00

Påmelding: nei

Badmintonskole  ▸ 7 - 13 år

Her kan barna lære grunneleggende badminton.

Hvor: Haugerudhallen
Når: mandager kl. 16.00 - 18.00 (ikke 29.06 og 27.07) 

Påmelding: Ja

Badmintontrening for nybegynnere
  ▸ Ungdom og voksne

Badmintonspill for nybegynnere og mosjonister.   
Trenerveiledning på noen av kveldene.

Hvor: Haugerudhallen
Når: mandager, onsdager, fredager, kl. 18.00 - 20.00 
/ Noen unntak.
Påmelding: nei

Badmintontrening   ▸ Ungdom og voksne

Badmintonspill for de som har spilt litt før.  
Trenerveiledning på noen av kveldene.

Hvor: Haugerudhallen
Når: mandager, onsdager, fredager, kl. 20.00 - 
22.00 / Noen unntak.
Påmelding: nei

Cricketskole ▸ 6 - 16 år

Åpne treninger der barn får lære det  
grunnleggende ved cricketspill.

Hvor: Cricketbanene på Haugerud,  
bak ungdomsskolen
Når: onsdager kl. 12.00 - 15.00

Påmelding: nei 

Fotballmerker ▸ 8 - 13 år

Barn får prøve på tekniske øvelser for å ta ferdig-
hetsmerker på tre nivåer; bronse, sølv og gull.

Hvor: Haugerudbanen
Når: 30. juni, 3. juli, 13. juni, 17. juli og 28. juli,      
alle dager kl. 11.00-14.00.  
31. juli kl. 11.00-16 .00.

Påmelding: nei 

Åpen hall ▸ 19 år

Hvor: Haugerudhallen
Når: 1., 8. og 15. august, kl.  18.00 - 22.00 
Påmelding: nei

FASTE AKTVITETER  I REGI AV HAUGERUD IF I SOMMERFERIEN

www.haugerudif.no  
for mer informasjon 

 og påmelding.
Om ikke annet er nevnt får de som 
melder seg på aktivitetene låne utstyr.

http://www.haugerudif.no


    
 Visste du at?
 
 Bydel Alna tilbyr 200   
 ungdommer jobb i sommer?

Foto: freepik.com

Foto: freepik.com  Foto: NTB Scanpix



Tveita

UKE 26
Kakekurs  • 5. - 10. trinn

Lær å lage høye, dekorative og morsomme kaker.  

Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: Renate Lund og Selima Abdulkadir
Når: 22. juni til 26. juni, kl. 09.00 - 16.00
Påmelding: Ja

Du kan melde deg på enkeltdager eller hele uken

Teaterworkshop  • 5. - 10. trinn

Lag  tekst og innhold til en teaterforestilling sammen 
med en profesjonell teaterpedagog. Fredag kl. 1600 
inviteres foreldre til forestilling, mat og mingling.
 
Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: teaterpedagog Dushinka Andresen
Når: 22. juni til 26. juni, kl. 09.00 - 16.00
Påmelding: Ja

Du melder deg på for hele uken.

UKE 27

Danseworkshop  • 5. til 10. trinn

Lær en koreografi og lag danseforestilling. 
Fredag kl. 16.00 inviteres foreldre til forestilling, 
mat og mingling.

Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: Mimmi Huang
Når: 29. juni til 3. juli kl. 09.00 - 16.00 
Påmelding: Ja
 
Du kan melde deg på enkeltdager eller hele uken.

UKE 32
Kakekurs  • 5. til 10. trinn  

Lær å lage høye, dekorative og morsomme kaker.  

Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: Renate Lund og Selima Abdulkadir
Når: 3. august til 7. august  kl. 09.00 - 16.00
Påmelding: Ja

Du kan melde deg på enkeltdager eller hele uken.

UKE 33
Fotokurs  • 5. - 10. trinn 

Bli med på fotokurs med fotograf fra Almedie. 
Du kan låne kamera eller bruke din egen mobil.  
Deltakerne velger ut bilder til en høstutstilling.  

Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: fotograf Magnus Ross
Når: 10. august til 14. august  kl. 09.00 - 16.00
Påmelding: Ja

Du melder deg på for hele uken.

Kakekurs  • 5. til 10. trinn

Lær å lage høye, dekorative og morsomme kaker.  

Hvor: Tveitaklubben
Instruktør: Renate Lund og Selima Abdulkadir
Når: 10. august - 14. august  kl. 09.00 - 16.00
Påmelding: Ja

Du kan melde deg på enkeltdager.

Tur til Kinsbakken (overnatting)  • 8. - 10 trinn

Kinsbakken er en flott hytte ved havet i Stavern. 
Det blir bading, fisking, ballspill, soling og 
båtturer. Egne sovesaler for gutter og jenter.

•  Hvor: Stavern
•  Når:  10. til 12. august
• Påmelding: ja

Vil du melde deg på  en av aktivitetene? 

Hent skjema på Tveitaklubben 
eller meld deg på her (lenke) !

KLUBBSOMMER 
▸ DROP-IN

Kom til Tveitaklubben. Bli  med på 
morsomme aktiviteter ute og inne. 

Åpen klubb   
▸ 4. - 6. trinn 

Når? 
•  Uke 26:  23. juni kl. 17. 15 - 19.00
•  Uke 27: 30. juni kl. 17. 15 - 19.00
•  Uke 32: 4. august kl. 17.15 - 19.00

Åpen klubb  
▸ 7. - 10. trinn

•  Uke 26: 24. og 25. juni  kl. 17. 15 - 19.00
•  Uke 27:  1. og 3. juli juli kl. 17.15 - 19.00
•  Uke 32: 5. august kl. 17.15 - 19.00

Åpen klubb   
▸ 5. - 10. trinn

•  Uke 27: 29. juni og 30 juni kl. 09.00 - 16.00,  
    1. juli og 3.  juli  kl. 14.00 - 16.00
•  Uke 32: 3 - 7. august kl. 09.00 - 16.00
•  Uke 33: 10 - 14. august kl. 09.00 - 16.00

Klubben stenger klokka 19.00, men klubbansatte 
er ute i området hvis du  vil slå av en prat.

!

Tveita  fritidsklubb

Foto: freepik.com

https://docs.google.com/forms/d/1P6vQ6r_EW05Mw8h1xpqqCMnz4OE5F7grWO-IhsFmm6Q/viewform?fbclid=IwAR2j909-MlXe2B2Q15UIEMonjSXtRpxB0SQnAoRnGwiownu_e9fK5yovuMI&edit_requested=true


 Helsestasjon for  ungdom 
 ▸  13 - 23 år

 • prevensjon  • sjekk deg • rådgivning

 Ansatte har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. På grunn 

 av koronaviruset tilbyr vi ikke drop-in, du må bestille time. 

 ▸ Mobil: 907 52 051 

 ▸ Åpningstid: mandager kl. 15.30 - 18.30

 ▸ Sted: 3. etasje i samme bygg som Fubiak

 Stengt mandag 6. juli (uke 28).

Foto: NTB Scanpix



Fritidsklubbene  Mobil:    
Ellingsrud fritidsklubb:  476 57 951     

FubiakUNG:     481 20 289

Lindeberg fritidsklubb:   475 18 339

Liaklubben    971 80 092

Trosterudklubben:   901 34 602

Tveitaklubben:    971 50 254

Frivilligsentralene  Mobil:  
• Ellingsrud   971 77 889  

• Haugerud   414 04 931   

 

Idrettsforeningene og andre aktører 

   Kontaktperson:   Mobil:   Nettside 

Furuset IF  Nahom Jonas     454 50 199   www.furuset.no

Haugerud IF  Thor Olav T. Delgado-Rodriguez  910 08 666  www.haugerudif.no

Haugerud IF  Kevin Hansen    980 38 620  www.haugerudif.no

Lindeberg SK  Kristoffer Kvikstad   905 45 214     

Alna ridesenter Lene Kragh    918 65 337  www.alnaridesenter.no

Høybråten basketballklubb  Info@risingballers.com   https://www.hbbk.no

SOMMER
I OSLO

#OpplevOslo 
med Bymiljøetaten

VisitOslo
Offisiell reiseguide

  
Bymiljøetatens kampanje 
#OpplevOslo gir deg 
informasjon og tips til  
ulike sosiale, morsomme  
og aktive måter du kan 
oppleve byen på.

Du får oversikt over, hvor 
stedene er, hvordan du 
kommer deg dit og hva du 
kan gjøre der.

Sjekk ut:
  
▸ Facebook: Bymiljøetaten 
▸ Instagram: Bymiljøetaten

Nettside: wwww.nyhetsrom.
bymiljoetaten.no/opplev-oslo/

VisitOslo er offisiell  
reiseguide for Oslo. Her 
finner du mange gode 
tips til aktiviteter og
attraksjoner i byen.

For eksempel:

• guide til barnas Oslo.   
• museer som kan 
   besøkes helt gratis.
• sykkelturer i Oslo. 

Sjekk ut:

▸ Facebook: Visit Oslo
▸ Instagram: Visit Oslo 

Nettside: www.visitoslo.no

KONTAKTINFORMASJON

Vi er på sosiale  
medier også!

http://wwww.nyhetsrom.bymiljoetaten.no/opplev-oslo/
http://wwww.nyhetsrom.bymiljoetaten.no/opplev-oslo/
https://www.visitoslo.com/no/



