
        Lutvann, mai 2021 

 
  

Mandag 21. juni 

 

1. - 4. trinn og Soltoppen  
Kanodag og bading 
Det skal være kanonmoro å padle! Det er også mulighet 
for å bade for de som ønsker  
 Ta med grillmat/nistemat og drikke.  

 
1.- 4. trinn frammøte 

senest 
 kl. 09.00 

 

Tirsdag 22.juni 

 
 

1. - 4. trinn og Soltoppen  
Kokkekurs på AKS 
Vi skal lage en spennende sommerlunsj sammen med 
barna. Vi lager pastasalat med kylling. 
 

1.- 4. trinn frammøte 
senest 

kl. 10.00. 

Onsdag 23.juni 

 
 

1. - 4. trinn og Soltoppen  
Friluftsdag  
Det blir friluftsdag på Lutvann med mye lek og moro. Vi 
er ute hele dagen.  

1.- 4. trinn frammøte 
senest 

kl. 09.00 
 

Torsdag  24.juni 

 
 

1.-4.trinn og Soltoppen  
Rebus i skolegård  
Rebusoppgavene skal være spredt i skolegården og 
elevene skal løse ulike oppgaver innen matematikk, 
engelsk og norsk.  

1.- 4. trinn frammøte 
senest 

 kl. 10.00 
 

Fredag 25.juni 

 
 

1.-4.trinn og Soltoppen  
Forskerdag  
Dette er en veldig spennende dag, både for store og små. 
Vi gjør eksperimenter og ulike forsøk. 

Frammøte for alle senest 
 kl. 10.00 

Mandag 28. juni 

 

Forberedelsesdag 
Vi skal forberede oss til en spennende dag. Vi skal finne 
fram alt utstyr vi skal ta med til Trosterud for Olympiske 
leker. 
 

Frammøte for alle senest 
 kl. 10.00 

Tirsdag 29. juni 

 

1. - 4. trinn og Soltoppen  
Olympiske leker på Haugerud kunstgressbane 
I dag skal vi være ute og kose oss med mange forskjellige 
aktiviteter. Elevene skal bli delt inn i lag som utfører 
forskjellige grener.  
 

1.- 4. trinn frammøte 
senest 

 kl. 09.00 
 

Onsdag 30.juni 

 
 
 
 

1.-4. trinn og Soltoppen  
Vi er på AKS – og avslutter skoleåret med stil! 
Her blir det fest og moro  vi fyrer opp grillen og stiller 
med grillmat. Dessuten blir det ulike aktiviteter rundt om 
på skolen. Blir det fint vær, tar vi frem vannsprederen vår, 
så husk badetøy og håndkle.  

1.- 4. trinn frammøte 
senest 

 kl. 10.00 
AKS stenger kl. 16.00. 

 

AKTIVITETER I JUNI 
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET – NATUR, MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING – FYSISK AKTIVITET– 

MAT OG HELSE 
 



 
 
 
 

DETTE MÅ ALLE HA MED SEG HVER DAG UNDER SOMMERÅPENT: 
 2 matpakker og drikkeflaske (som vi kan fylle vann på ved behov) hvis ikke annen beskjed blir gitt. 
 Skiftetøy 
 Håndkle og badetøy. 
 Regntøy. 

Egnet skotøy til uteaktiviteter enten det er sol eller regn. 
Solkrem. 

 
 
 

NB! ALLE MÅ TØMME GARDEROBEPLASSEN TIL BARNET SITT INNEN FREDAG 25. JUNI! 
Tøy som ikke er hentet av foresatte sender vi til Frelsesarmeen. 

 
 

Halvdagsbarn kan kun være på AKS tirsdag og fredag i uke 
25 og bare onsdag i uke 26. 

Da setter vi opp ekstra bemanning 
Onsdag 30.06 stenger AKS kl. 16.00. 

 
Følg med så slipper vi misforståelser! 

 

 
Vi vil også informere at aktivitetsskolen er stengt 10.08 og 11.08. 

Årsaken til dette er felles planleggingsdager med skolen. 
 
 

 
 
 


