
            

 AKTIVITETER I JUNI, UKE 25/26 

 

Uke 25/26 

 Målområde: Kunst og kultur, fysisk aktivitet 

 

  Fredag 22. juni  

 

 
 

 

 

- Sommerteatret Pris: kr.  100 
Årets forestilling er «Min venn Romvesenet» Det 
starter kl. 11! Derfor er det viktig at dere kommer 
til oppmøte!  
Husk bindende påmelding innen 25. mai.  
 

 

- Frogner parken! De barna som ikke er med 

på sommerteater skal til Frogner parken. Vi 
tar med tau, ball, og leker. Vi skal ha det gøy i 
den fine parken!  
  
 

 
 
Oppmøte: Senest 9.00 
Hjemkomst: 15.00 
 
 
Husk: en matpakke og drikke 
 
 
 
 
 
 
 

 Mandag 25. juni 

 

 

 

 

Tilbud for 3. og 4.trinn: 

- Tusenfryd Pris: 400kr:  
inkludert inngangsbillett og buss. 

- GRATIS for elever på 4.trinn! 
-  Barna kan ha med seg max 100kr til 

lommepenger. 
Husk bindende påmelding innen 25. mai.  
Se egen informasjon 

 
Tilbud for alle: Gratis 
 

- Parkour og verdensparken på Furuset. 
Parkour er en bevegelsesidrett, her gjelder 
det  å bevege seg raskt og smidig gjennom 
hinder. 

                          
 

 
Oppmøte: Senest 8.00 
Hjemkomst: cirka 18.00 
 
Husk: sekk med 2 matpakker 
og ekstra drikke for hele 
dagen. 
 
 
 
 
Oppmøte: Senest 9.00 
Hjemkomst: 15.00 

Tirsdag 26. Juni 

 

 
 
 
 

 

Tilbud for 1.og 2.trinn med heldagsplass og for 3.og 4.trinn. 
       

- Tangen Dyrepark Pris: 280 
Her får vi se både nordiske og andre 
eksotiske dyr av hele 30 arter. 
Barna får være med på foring (forepose 
koster 30 kr) og de får lov å klappe noen av 
dyrene. Vi skal også grille og leke. Barna kan 
ha med seg max 100 kr til lommepenger. 
Husk bindende påmelding innen 25.mai 
 

Tilbud for alle:  

- Tur til skøyenparken 

Vi skal leke og klatre på lekeplassen og ha det 
gøy, vi tar med oss også hoppetau, slengtau, 
baller, frisbee ….  

              

Oppmøte: Senest: 8.00  
Hjemkomst: cirka 16.30 
 
Husk: 1 matpakke og ekstra 
drikke for hele dagen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Oppmøte: Senest 10.00  
Hjemkomst: ca 15.00 

 
 

Husk: en matpakke og nok 
drikke  
 
 



 

Onsdag 27. Juni  

 

 
 

 

- Aktivitetsdag- på Ekeberg 

Vi tar med oss baller, slengtau, frisbee, og 
flere leker vi kan leke med. 
Vi tar også med oss engangsgriller og koser 
oss med fiskekaker/ fiskepinner og frukt. 
 

 

 
Oppmøte: Senest 9.00 
Hjemkomst: ca 15.00 
 
 Vi tar med grillmat og barna 
må ta med en matpakke og 
nok drikke til hele dagen  
 
 
 
 

 

Torsdag 28. juni 

 

 
  
 

Fotballturnering 
1&4.trinn på Stubberud ved Ikea 
 

De som ikke er med å spille, er med som support og 
heiagjeng! 
Det blir grillmat og moro 

 
Oppmøte: Senest 8.00 
Hjemkomst: ca 15.00 

 
Vi tar med grillmat og barna 
må ta med en matpakke og 
nok drikke til hele dagen  
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle er på huset! 
Fredag 29. juni  

 

 

«RYDDEDAG» SÅ FEST ETTERPÅ!  
Vi skal bruke litt tid på å gjøre det reint og fint før 
sommerferien, deretter skal vi kose oss med god 
mat og fine aktiviteter.  
          
Vi skal ha potet hoppe konkurranse, stikkball, og 
diverse!  Hvis været tillater blir det: vann ballong 
kasting, vann»krig» og litt tull og moro. 
 

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE 

STORE OG SMÅ!  

Oppmøte: Senest 10.00 
Husk å ta med en matpakke  
 

 
 
 

 


