
  
Program og påmelding 

Sommeren 2017 – AKS Hasle 
Velkommen til en spennende sommer på AKS Hasle. Vedlagt så følger program og 

påmelding som vi ønsker en tilbakemelding på, uansett om ditt barn kommer eller ei.  

 

Åpningstider i juni på HASLE er: 

Juni fra kl. 07.30 – 16.45. Kjernetiden er fra 09.30-15.30 og turer legges opp etter det. 

Alle barna skal være på Megabasen hver dag. 

I uke 26 er det rydding og pakking på AKS og bl.a. kjøkkenutstyr. Derfor kan vi 

dessverre ikke tilby mat i den siste uken her på Hasle. Ha med stor matpakke for hele 

dagen og flaske til å ha vann i.  

 

Åpningstider i august på Brynseng er: 

Første buss går kl. 0800 –fra Bunnpris og Tidemannsjordet og møt opp i god tid. 

Andre buss går kl. 0845 –fra Bunnpris og Tidemannsjordet og møt opp i god tid.  

Retur tidene er kl. 1530 og kl. 1615.  

I påmelding så må du krysse av fra bussholdeplass som også er det samme på 

ettermiddagen og hvilke bussavganger ditt barn kommer med/skal være med hjem på. 

Se mer informasjon på siste side. 

 

Nye base inndelinger i skoleåret 2017/18: 

Navn:   Trinn   Lokale 

Minibasen:    for 1. trinn  AKS 1. etg 

Mellombasen:  for 2. trinn  3.etg. sammen med 3. trinn. 

Mellombasen:  for 3. trinn  3.etg. sammen med 2. trinn. 

Megabasen:    for 4. trinn.  3.etg på andre siden av Mellombasen. 

 

Viktig å merke seg: 

NB!! Fredag 18. august så er det utedag på Tryvann for alle (ikke minibasen). Bussen går 

direkte opp til Tryvann og vi er tilbake ca. kl. 1600 og har tilsyn på bussholdeplassen til 

1630.  

Barna må ha tøy etter været, da vi skal være ute hver dag. Send også med solkrem ved 

solskinnsdager. Vi drar på tur uansett vær. 

Vennligst les HELE programmet nøye, da du finner mer utfyllende informasjon om 

aktiviteter/dager som er viktig.   

Husk å rydde garderoben på Halse før sommeren.  

 

INNLEVERINGSFRIST ER FREDAG 16. JUNI 2017.  
 

Med vennlig sommerhilsen fra alle oss på Aktivitetsskolen Hasle. 



 

JUNI 2017 
 

Dag/uke 25 Basen  Aktiviteter – les mer om aktivitetene på de neste sidene. 

Fredag   

23/6 

Mini/Mellom/ 

Mega  

Sommeravslutning med bl.a. kjempestor hoppesklie. 

SKUM-party basevis –ta med badeklær og håndkle. Sikkerheten 

vil bli godt ivaretatt.  

NB!! Siste dag med mat før sommerferien.  

Helg og  

Uke 26 – Husk matpakke for hele dagen denne uken. 

Mandag 

26/6 

Mini 

Mellom  

Mega 

Stovnerlia + grilling av pølse/fiskepinner (AKS har med seg) 

Teknisk museum 

Basedag +  

4. trinns tur 

Tirsdag 

27/6 

Mini 

Mellom  

Mega 

Teknisk museum 

Basedag 

Stovnerlia + grilling av pølse/fiskepinner (AKS har med seg) +  

4. trinns tur. 

Onsdag 

28/6 

Mini 

Mellom  

Mega 

Basedag 

Stovnerlia + grilling av pølse/fiskepinner (AKS har med seg) 

Teknisk museum +  

4 trinns tur 

Torsdag 

29/6 

Mini/Mellom/  

Mega 

Basedag – aktiviteter og ryddetid før flyttingen.  

Fredag 

30/6 

Mini/Mellom/  

Mega 

Basedag – aktiviteter og ryddetid før flyttingen.  

SOMMERFERIE I JULI 

 

NB! I august flytter nåværende 1.klassinger opp til Mellombasen (følge farge blå) og 2. klassinger til 

Mellombasen 3. 

 

 

 

 

På neste side finner du program for August.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUGUST 

Dag/uke 31 Basen  Aktiviteter – les mer om aktivitetene på de neste sidene. 

Tirsdag  

1/8 

Mellom  

Mellom 3 

Mega  

Felles Basedag. Bli kjent med nærområdet, trening på gåing 

til/fra bussholdeplassen. 

  

Onsdag  

2/8 

Mellom 

Mellom 3  

Mega 

Akershus festing og forsvarsmuseum  

Akershus festing og forsvarsmuseum  

Basedag 

Torsdag 

3/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Bygdøy kongsgård  

Bygdøy kongsgård 

Bygdøy kongsgård 

Fredag 

4/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Basedag  

Basedag  

Akershus festing og slott 

Dag/uke 32 Basen  Aktiviteter – les mer om aktivitetene på de neste sidene. 

Mandag  

7/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Felles Basedag. Bli kjent med nærområdet, trening på gåing 

til/fra bussholdeplassen.  

 

Tirsdag  

8/8 

Mellom 

Mellom 3   

Mega 

Overraskelse (vi har ikke fått bekreftelse før programmet ble 

sendt ut dessverre).  Gjelder alle 3 basene og at de skal være i 

sammen.  

Onsdag  

9/8 

Mellom 

Mellom 3   

Mega 

Rush trampolinepark + basedag 

Rush trampolinepark + basedag 

Rush trampolinepark + basedag 

Torsdag 

10/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Furuset aktivitetspark 

Furuset aktivitetspark 

Basedag  

Fredag 

11/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Basedag 

Basedag  

Furuset aktivitetspark 

Dag/uke 33 Basen  Aktiviteter – les mer om aktivitetene på de neste sidene. 

Mandag 

14/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Felles Basedag. Bli kjent med nærområdet, trening på gåing 

til/fra bussholdeplassen. 

 

Tirsdag 

15/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Hovedøya og besøke Sjøskolen 

Hovedøya og besøke Sjøskolen 

Frogner parken og lekeplassen  

Onsdag 

16/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Frogner parken og lekeplassen 

Frogner parken og lekeplassen 

Hovedøya og besøke Sjøskolen 

Torsdag 

17/8 

Mellom  

Mellom 3  

Mega 

Alle basene skal til Megafun på Lørenskog  

Alle basene skal til Megafun på Lørenskog 

Alle basene skal til Megafun på Lørenskog 

Fredag 

18/8 

Mellom 

Mellom 3   

Mega 

Utedag på Tryvann klatrepark for alle, uansett vær. Vi skal ikke være 

på skolen i dag pga. klargjøring til første skoledag. Det blir klatring, 

grilling, aktiviteter. Det kan være kaldt ute og opp i høyden. Ha med 

rett klær og nok mat og drikke. Grillmat holder AKS. 

Bussene går kl. 08.00 og 0845 går direkte til Tryvann. 

Vi er tilbake på bussholdeneplassene til kl. 1600 og har tilsyn der til kl. 

1630.  



Informasjon om aktivitetene; 
 

Hoppesklie og skumparty. 

Vi har avslutning for AKS dette skoleåret. Hoppesklie og skumparty med musikk. Et 

basseng fylles opp med litt vann og skum. Elevene som vil være med må ha med seg 

badeklær og håndkle. Vi bruker og gymgarderobene til å skifte/dusje i. Hvert trinn får 

ca. 25 min og det vil være meget god bemanning for se til alt går rett for seg. Det er en 

ekstern aktør som hjelper oss med dette se http://www.fhe.no/ for mer informasjon.  

 

Hovedøya 

Vi tar båt fra Aker Brygge til Hovedøya. Hovedøya er svært rik på historie med rester 

etter klosterruiner, skipsverft, steinbrudd, militære boliger og en karantenestasjon. 

Det er også satt opp flotte skilt som forteller om historie og natur på øya. Vi spiser mat 

og har diverse aktiviteter på øya, ballspill, quiz etc. Les mer om Hovedøya på; 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/oyene_i_oslofjorden/hoved

oya/ 

 

Stovner lia 

Vi tar T-bane opp til Stovner der vi bl.a. skal bruke naturen og lekemulighetene som 

skiforeningen har satt opp. 

 

Bygdøy kongsgård 

Vi får omvisning og har aktiviteter på Bygdøy kongsgård. Mange dyr vi vil treffe på og 

her kan du lese mer http://bygdokongsgard.no/ 

 

Rush trampolinepark. 

Vi drar ditt etter lunsj og skal være der i 1,5 time. Det er drikke muligheter der, men vi 

anbefaler egen drikkeflaske. 

 

Megafun 

Det er aktivitetssenter som vi tror barna vil like. Av aktiviteter barna kan velge mellom 

er lekeland, Megazone, Lazermaze, Vindtunnel og 6D kino. Her kan du lese mer 

http://www.megafun.no/ 

 

 

Tur til teknisk museum 

Vi besøker den utstilling som og med de ekstra aktivitetene som å gjøre i sommerferien.  

Vi har matpakke med i egen sekk. Les mer på; http://www.tekniskmuseum.no/ 

 

 

Basedager 

Barna får tilbud om bl.a. Lego WeDo, forming, gymsalen, rebuser, matlaging, Ipad, 

eksperimenter. 

 

http://www.fhe.no/
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/oyene_i_oslofjorden/hovedoya/
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/oyene_i_oslofjorden/hovedoya/
http://bygdokongsgard.no/
http://www.megafun.no/
http://www.tekniskmuseum.no/


PÅMELDINGSKJEMA – levers innen fredag 16. juni. 
 

Barnets navn: …………………………………………………………… klasse ……… 

Mitt barn har hel plass    ___________                     

Mitt barn har halv plass   __________ (kan gå 2 hele dager pr. uke)  

Fyll inn i denne siden og send den i retur pr. email til din baseleder. Eller bare 

svar via vanlig email.  Sett kryss 

Dag/dato Kommer ikke Kommer ca. kl. Går selv kl. Hentes ca. kl. 

Fredag 23/6     

HELG     

Mandag 26/6     

Tirsdag 27/6     

Onsdag 28/6     

Torsdag 29/6     

Fredag 30/6     

Busstidene er avgangstider fra bussholdeplassen. IKKE ankomsttider. Sett 

kryss. 

Dag/dato 
Kommer 

ikke 

Bussholdeplass om 

morgenen er den samme 

som på ettermiddagen 

Buss kjører 

til Brynseng 

Buss kjører til 

Hasleområdet 

    Bunnpris 
Tidemanns 

jordet 
0800 0845 1530 1615 

Tirsdag 1/8               

Onsdag 2/8               

Torsdag 3/8               

Fredag 4/8               

HELG               

Mandag 7/8               

Tirsdag 8/8               

Onsdag 9/8               

Torsdag 10/8               

Fredag 11/8               

HELG               

Mandag 14/8               

Tirsdag 15/8               

Onsdag 16/8               

Torsdag 17/8               

Fredag 18/8               

 


