
 

 

Ukeplan – Aktivitetsskolen Østensjø 1. & 2.trinn 
 

*Påmelding 
Sommerklubben på AKS. 

Frist senest søndag 3. juni 
 

Uke 22 Mandag 28.05 Tirsdag 29.05 Onsdag 30.05 Torsdag 31.05 Fredag 01.06 

Aktiviteter Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Tennis for 1.trinn 
(påmeldte) 
 
AKS Kor 
m/Astri & Willy 
Festsalen 
14.30 – 15.00 
 
Gymsal for 1.trinn 
Kl.15.00 – 16.00 
Gymsalen 
 
 
Korpsøvelser 

Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Tennis for 2.trinn 
(påmeldte) 
 
TKD (Gr. 1)  
Kl.14.00 – 15.00  
(Festsalen) 
m/Mina & Stephanie 
 
TKD (Gr. 2)  
15.00 – 16.00 
(Gymsalen) 
m/Mina & Stephanie 
 
Korpsøvelser 

Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Basket/fotball/dødball 
Kl.15.00 – 16.00 
Uteområdet 
 
Lurifax 
Kl.15.00 – 16.00 
På basen 
 
Kapla & Plus Plus 
Kl.15.00 – 16.00 
På basen 

Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
TKD (Gr. 1)  
14.00 – 15.00  
(Gymsalen) 
m/Mina & Stephanie 
 
TKD (Gr. 2)  
15.00 – 16.00 
(Gymsalen) 
m/Mina & Stephanie 
 
Klubb-samarbeid for 
1.-4.klasse i Festsalen 
15.00 – 16.00 

Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
AKS Kor 
m/Astri & Willy 
Festsalen 
14.30 – 15.00 
 
Gymsal for 2.trinn 
Kl.15.00 – 16.00 
Gymsalen 
 
Fredags-Quiz 
Kl.15.00 – 16.00 
På basen 

Meny Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Nystekt brød 
Melk & Frukt 

Varmrett 
Melk & Frukt 

Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Info/beskjeder: 
 
Tlf. baseleder-kontor:  
23 12 63 22  
Kontortid: (kl.08.30 – 13.00) 
 
Tlf. 1.& 2.klassebasen:  
23 12 63 25 (kl.13.00 – 17.00) 
 
Mail (besvares mellom 08.30-13.00): 
marit.ramstad@ude.oslo.kommune.no 
 
Hjemmeside: 
https://ostensjo.osloskolen.no/ 

 *Minner om påmelding til årets Sommerklubb på AKS ligger nå ute på skolens hjemmeside. Absolutt seneste påmelding til sommerklubben er 
satt til søndag 3. juni. Les informasjonen nøye under "praktisk informasjon" på det elektroniske skjemaet. 

 

 Til informasjon så er morgenåpning fra kl.07.30 – 08.30 inne på 1.& 2.klassebasen for 1.- 4.klasse. Alle barn som blir levert på morgenåpning 
skal komme inn og skrive/krysse seg inn på basen og være inne til kl.08.15 (da går vi ut). Vi har ingen voksne ute før klokken er 08.15 og heller 
ingen ansvar for disse barna som da er ute. 
 

 I løpet av denne uken har vi fokus på målområde nr.2 - "Fysisk Aktivitet & Lek" & målområde nr.3 - "Kunst, Kultur & Kreativitet". 
 

 Husk å ta med solkrem, skiftetøy & badetøy. 
 

 Minner om at smartklokker og mobiltelefoner IKKE skal benyttes i aktivitetsskole-tiden. Ved hjemsending MÅ AKS kontaktes, ikke barnets 
smartklokke eller telefon. 

 

 Vi minner om at vi stenger kl.17.00. Dersom man trenger å lete etter noe som er gjenglemt, er det fint om det gjøres innenfor vår åpningstid. 
Dersom vår arbeidstid strekkes utover kl.17.00 vil det komme et tilleggs-gebyr for å kunne dekke over evt overtid for senvaktene. 
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