
SOMMERUKEPLAN UKE 31 – 1. TRINN 
Mandag 1. august 

VELKOMMEN TIL AKS 

Tirsdag 2. august 

UTEOMRÅDER 

Onsdag 3. august 

FORMINGSDAG 

Torsdag 4. august 

ARMBÅND 

Fredag 5. august 

BALLSPILL 

 

 

Vi blir kjent med den 

andre barna i gruppen, 

de voksne og ser på 

klasserommene inne. 

 

Vi tegner, perler og leker 

 

 

Vi går gjennom 

uteområdene, hvor 

grensene er og regler 

 

 

Vi koser oss med utelek 

 

 

Vi maler og har 

hobbyaktiviteter 

 

 

Vi laker AKS armbånd 

 

 

Vi spiller forskjellige 

ballspill 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Basetelefon: 23 18 00 41 

Baseleder telefon: 45 97 73 81 

E-post: ingrid.brenli@osloskolen.no 

mailto:ingrid.brenli@osloskolen.no


SOMMERUKEPLAN UKE 32 – 1. TRINN 

Mandag 8. august 

VELKOMMEN TIL NYE 

PÅ AKS 

Tirsdag 9. august 

KRITT-KUNST 

Onsdag 10. august 

LEK OG MORO PÅ BASE 

Torsdag 11. august 

BLOMSTERKUNST 

Fredag 12. august 

UTENDØRSKINO 

 

 

Vi blir kjent med de nye 

barna i gruppen, de 

voksne og leker regel-

leker 

 

 

Vi lager kritt-kunst i 

skolegården 

 

 

Vi har ulike aktiviteter på 

base; hobby, bygging og 

tegning. 

 

De som ønsker kan besøke 

2. trinn, bli kjent med dem 

og leke sammen.  

 

Om det er noen som 

ønsker å spise felles piknik 

med 2. trinn på gressletta, 

er dette mulig, ellers blir vi i 

klasserommene 

 

 

Vi lager blomsterkunst 

med hendene våre 

 

Vi ser på kino ute 

 

 

 

 

 

 

Vi koser oss med 

forskjellige uteleker 

 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 
Ta med en sekk med mat 

og drikkeflaske. AKS står for 

mat på piknik 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Basetelefon: 23 18 00 41 

Baseleder telefon: 45 97 73 81 

E-post: ingrid.brenli@osloskolen.no 

mailto:ingrid.brenli@osloskolen.no


SOMMERUKEPLAN UKE 33 – 1. TRINN 

Mandag 15. august 

NATURENS 

NYSGJERRIGPER 

Tirsdag 16. august 

FORSØK 

Onsdag 17. august 

TURDAG 

(På tur 09:30-13:30) 

Torsdag 18. august 

FERIE-SLUTTFEST 

Fredag 19. august 

STENGT 
Planleggingsdag 

 

 

Innsekts bingo 

Vi prøver å finne de 

forskjellige innsektene 
 

 

 

 

 

 

Innsekts-hus 

Vi lager hus og leiligheter 

til innsektene vi finner ute 

 

 

Brus-fontene 

Vi prøver å lage en brus-

fontene 

 

 

 

 

 

Lage is 

Vi prøver å lage vår egen 

is 

 

 

Vi går på tur til 

Nordseterskogen og koser 

oss med lek og moro 

 

 

Ute-disko 

Vi avslutter ferien med et 

«bang» og har disko ute 

 

 

 

 

 

 

Såpebobler 

Vi koser oss med 

såpebobler og is 

 

 

 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Beskjed til foreldre: 

Ta med en sekk med 

mat og drikkeflaske 

Basetelefon: 23 18 00 41 

Baseleder telefon: 45 97 73 81 

E-post: ingrid.brenli@osloskolen.no 

AKS STENGT 

mailto:ingrid.brenli@osloskolen.no


 

VELKOMMEN TIL AKS! 

 
 


