
HUSK MAT OG DRIKKE TIL 2 MÅLTIDER OG KLÆR ETTER VÆR 

SOMMERÅPENT 3 & 4 TRINN 

 

Påmelding sendes: aks.skoyen@osloskolen.no innen 29.06.18 

UKE 31 

 

 

Onsdag 1/8 

Første dag etter ferien 

Vi lander etter sommerferien og tar en rolig dag med sommerhygge. 

 

Torsdag 2/8 

Sommerfortelling 

Med sommeren som inspirasjon lager vi vår egen fortelling med barna.  

 

Fredag 3/8 

Fruktfredag  

 Sommerlige uteaktiviteter. Vi setter opp kubb, ringspill og lignende.  

 Det blir også servering av fruktspyd. 
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UKE 32 

 

Mandag 6/8 

Fotballstafett  

En stafett som utfordrer ferdigheter med ball. Her må man trikse, løpe og 

drible med ball for å komme først i mål.  

 

Krittverksted 

Som en forberedelse til gatekunstdagen på skolen senere denne uken 

lager vi våre egne kritt av gips og maling. 

 

Tirsdag 7/8 

Nysgjerrig på graffiti? 

Research-dag hvor vi lager sjablonger til neste dag. Hvilken type mønster er 

best å lage for å få bra trykk? Hvor mye maling må vi bruke? Er det best med 

pensel eller svamp? Dette skal vi finne ut. 

 

Onsdag 8/8 

Turdag 

Vi tar med sjablongene og maling for å lage graffiti på 

graffitiveggen som ligger på Torshov.  

 

Torsdag 9/8 

Gatekunst på Skøyen skole 

Vi finner frem krittene vi laget på mandag og pynter skoletorget med flotte bilder. 

 

Fredag 10/8 

Playstation-konkurranse 

Gjør deg klar til konkurranse i både quiz, dansespill og sang. Her 

skal vi fokusere på gode spill i et trygt miljø. 
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Mandag 13/8 

Video Workshop (4.trinn) 

Dette blir starten på årets aksTV, som er et tilbud til de eldste barna på AKS. 

Her skriver barna manus, planlegger gjennomførelse og filmer. Innholdet er 

alt fra nyhetssaker rundt Skøyen skole, serier og konkurranser. 

Papirflykonkurranse 

Det finnes mange ulike måter å brette et papirfly på. Vi bretter ulike typer fly 

og finner ut hvilke som flyr best. Hvor langt klarer vi å sende flyene? 

 

Tirsdag 14/8 

Turdag 

Vi pakker sekken og tar turen til Botanisk hage i sommerværet. På turen 

kommer det til å være en oppdagelsesbingo for barna.  

Onsdag 15/8 

Popsenteret (4.trinn) 

Som en del av SuperAKS drar 4.trinn på tur til Popsenteret for å lage Funky 

Beats. På omvisningen lekes det med ord, musikk og bevegelse, og til slutt 

spiller man inn låten Funky Beats i studio. 

Avstøpninger 

Mens 4.trinn er på tur får vi andre mulighet til å bruke gips til å lage 

avstøpninger av ulike ting vi finner her på AKS.  

 

Torsdag 16/8 

Turdag 

Denne dagen tar vi båten over til Hovedøya for å kose oss ute. Vi 

pakker med oss uteleker som kubb og fotball. Om barna har lyst 

kan de også fiske etter krabber. 

 

Fredag 17/8  

AKS HOLDER STENGT GRUNNET PLANLEGGINGSDAG 

 

 


