
 
 

Sommerklubben i juni 2018 
        

Sommeren nærmer seg, og det gjør aktivitetsskolens sommerklubb også. Sommerklubben er et samarbeid 
mellom Aktivitetsskolene i bydel Alna og Stovner. Sommerklubben finner sted i uke 26. AKS har åpent hver dag 
fra 7.30 til16.30. I juli holder aktivitetsskolen som kjent stengt. 
Vedlagt finner du informasjon om og påmelding til aktiviteter. Vi ønsker å få til et variert innhold som vil gi barna 
gode minner og opplevelse av skolefri og ferie. Vi skal leke, være aktive i og utenfor skolens områder, og ha det 

kjempe gøy😊 

 
Begrensninger til elever som har Gratis kjernetid – 12 timer per uke i AKS uten betaling:  
Elever på 1. og 2. trinn som har gratis kjernetid (12 t/u), har ikke anledning til å delta på aktiviteter med 
tilleggs betaling. Deres oppholdstid i AKS er begrenset til heldag på mandag og tirsdag i uke 26. De har 
heller ikke plass i AKS fredag 22. juni når skoleferien har startet. 
 
Elever på 3. og 4. trinn på halvdagsplass (12 t/u) og som betaler for opphold i AKS, får være i AKS heldag 
på mandag og tirsdag, og de kan delta på aktiviteter med tilleggsbetaling.  
 
Aktiviteter med tilleggsbetaling: 
1. Sommerteateret i Frognerparken 2. Tusenfryd (for elever på 3. og 4. trinn) og 3. Tangen Dyrepark.  
Vi understreker at det er frivillig å delta på disse utfluktene. Det vil være aktiviteter hjemme på skolen, eller i 
nærområdet for elever som ikke deltar på aktiviteter med tilleggsbetaling.  
I tillegg får barna tilbud om flere gratis aktiviteter som Parkour og lek i verdesenspark på Furuset, tur til 
Frognerparken, skogstur til speiderplassen, aktivitetsdag på Ekeberg, og fotballturnering på Stubberud.  
 
 
Påmelding: Endelig frist for all påmelding er fredag 25. mai!  Vi rapporterer inn antall påmeldte barn på ulike 
aktiviteter sammen med de andre aktivitetsskolene uken etter. Samlet antall påmeldte barn gir grunnlag for 
bestilling av busser, inngangsbilletter, samt behov for ansatte. 
Påmeldingene er bindende. Vi kan ikke gjøre endringer i etterkant.  
 
Påmelding til opphold i AKS i juni:    FRIST: Fredag 25. mai 
Påmelding til bestemte aktiviteter, med betaling:    FRIST: Fredag 25. mai 
 
Rutine: BETALING for de aktivitetene som har tilleggsbetaling: den samlede summen for påmeldte 
turer/aktiviteter blir FAKTURERT sammen med oppholdsbetalingen i augus/septembert. 
Vi har IKKE mulighet til å ta i mot kontanter. 
 

All informasjon ligger på Tveita skoles nettside: tveita.osloskolen.no. under "aktivitetsskolen" 
 
Telefon AKS: 22 75 76 19   
e-post:  AKS.Tveita@osloskolen.no 

Vedlagt følger: 
1. Informasjon om sommeråpent i juni  
2. Aktivitetsplan for sommeråpent i juni 
3. Skjema for påmelding til sommeråpent i juni og påmelding til aktiviteter 
4. Beskrivelse av enkelte aktiviteter i juni  

 
 
 

 Oppmøte: Kontroller tidspunkt for frammøte hver dag på aktivitetsplanene for juni  


