
2.TRINN SOMMERAKS 2021 

Mandag 02.08 Tirsdag 03.08 Onsdag 04.08 Torsdag 05.08 Fredag 06.08 Onsdag 11.08 Torsdag 12.08 Fredag 13.08 

 

VELKOMMEN TIL 

AKS 2 TRINN!  

 

Samling kl.09.30 

 

Vi blir kjent med ny 

garderobe og 

læringsrom.  

 

Vi møter 

klassekamerater og 

har populære 

aktiviteter som 

gymsal, 

formingsaktiviteter 

og utelek.  

 

 

 

 

 

TURDAG i 

NÆROMRÅDET 

 

Samling kl. 09.30 

 

A og B klassen går 

på tur sammen for 

lek og grilling.  

 

 

C og D klassen går 

på tur sammen for 

lek og grilling.  

 

 

 
 

VANNLEK PÅ 

SKOLEN  

 

Samling kl. 09.30  

 

Vi håper på godt 

vær og har vannlek 

med spredern. 

 

 

 

 

 

 

Vi har 

velgeaktiviteter 

som gymsal og 

dansesal og 

bordtennis på 

takterrassen.  

 

TURDAG  

 

 

Samling kl. 09.30  

 

Vi går klassevis på 

tur, men hvor 

ferden går 

planlegger vi i 

august, avhengig av 

gjeldende 

restriksjoner.  

 

TIVOLI I 

SKOLEGÅRDEN 

 

Samling kl.09.30 

 

Fest med disco i 

gymsalen og 

stasjoner som 

blikkboks, potetløp 

og sekkeløp i 

skolegården.  

 

STIKKBALL 

TURNERING OG 

GJEMSEL 

Samling kl. 09.30  

 

Vi har 

stikkballturnering 

for de som vil være 

med. Vi leker 

gjemsel i 3 etasje på 

skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅTMARKSENTER

/MUSIKK 

FORTELLING 

Samling kl. 09.30  

 

Vi får besøk av 

naturveiledere fra 

våtmarkssenteret 

som holder et 
spennende 
opplegg om 
aktivitet i naturen. 
 Barna blir 

introdusert  for 

musikkfortelling 

med Stian og Elling. 

Dette er en ny 

aktivitet for 2 

klassingene.  

 

 

SOMMERAKS 

AVSLUTNING 

 

Samling kl. 09.30 

 

Vi spiser is, tar frem 

sprederen hvis det 

er fint vær, går en 

tur i gymsalen og 

har avslutning for 

årets sommerAKS.  

 

Vi ser film i 

kunnskapstrappen. 

  

16.45 AKS 

STENGT  

16.45 AKS 

STENGT 

16.45: AKS 

STENGT 

16.45 AKS 

STENGT 

16.45 AKS 

STENGT 

16.45 AKS  

STENGT  

16.45 AKS 

STENGT 

16.45 AKS 

STENGT 

 Husk! 

Åpningstider: 07.30 – 16.45 hver dag. 

OBS! Levering i god tid innen kl. 09.30. hver dag.  Vi er 

tilbake fra turene senest kl. 14.00 

Ta med mat til TO måltider hver dag. Klær etter vær, 

solkrem og badetøy/håndkle i sekken.   

Vi er ute hver dag fra kl. 15.00.  

AKS er stengt mandag 09.08 og tirsdag 10.08 – 

planleggingsdager  


