
 

                                                                   

Velkommen til Sagene Aktivitetsskole  

Vi holder til i 1. etg.  i den gule bygningen på Sagene skole. 

1.trinn er på basen som heter Jupiter.  

I august før skolestart har vi ferieåpning, da har vi åpent fra kl. 07.30-16.30. 

Den dagen du skal begynne kan du komme kl. 11.00, da vil du bli møtt av en voksen som vil ønske 

deg velkommen. På grunn av situasjonen med Korona så er det viktig at dere kommer til oppsatt tid 

og på grunn av smittevern så kan du bare ha med deg en foresatt inn på skolen. Vi oppfordrer dere 

til å ha kortere dag første dagen.  

For at vi skal kunne ta deg godt imot så vil vi gjerne vite hvilken dag du kommer. 

Hvis du skal starte en annen dag enn den du har søkt plass i fra så ønsker vi en tilbakemelding på 

mail til ellinor.eide@osloskolen.no innen utgangen av uke 27. Fint hvis dere og sier ifra hvis det er 

dager dere ikke skal komme i perioden før skolestart.  

Husk at barna skal ha med to matpakker og drikke hver dag. Barna vil få tildelt en 

garderobeplass og der er det fint hvis de har skiftetøy og regntøy hengende. Ikke send med barna 

penger eller godteri. 

Hvis Dere lurer på noe, ta kontakt på mail eller tlf.: 22807730 (baselederkontoret) eller Jupiter 

22807731.  

Vi gleder oss masse til å treffe dere 😊 

 

 

Med Vennlig Hilsen 

Ellinor Eide 

Baseleder Jupiter 
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Miniklubben 2020 

Aktivitetsskolen Sagene 

Uke 32 Mandag 3.aug Tirsdag 4.aug Onsdag 5.aug Torsdag 6.aug Fredag 7.aug 

Aktivitet: 

 
Bli kjent dag. 
Vi er på Jupiter og 
gjør oss kjent inne og 
ute gjennom lek.  
  

 
 
 
 

Vi blir på Jupiter og 
fortsetter å bli kjent. 
Vi tar en tur opp i 
gymsalen og leker og 
blir kjent der.  
 

           
 
 

Vi blir på Jupiter og 
har forskjellige 
aktiviteter som 
forming, gym, utelek 
osv.   
 

 
 
 

Vi blir først på Jupiter 
og så tar vi en liten 
tur bort til Iladalen 
etter at vi har spist 
matpakka. 
 

 
 

Vi blir først på Jupiter 
og så tar vi en tur ut 
og utforsker 
nærmiljøet langs 
Akerselva.  
 

 
 

Ha med: 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
Skiftetøy  
Regntøy 
 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
 

Matpakke x2  
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
 

Oppmøte 
(senest) 

Kl. 09.30/10.30/11.30 Kl. 09.30  Kl. 09.30 Kl. 09.00 Kl. 09.00 

 

 



 

 

 

Miniklubben 2020 

Aktivitetsskolen Sagene 

Uke 33: Mandag 10. august Tirsdag 11.august Onsdag 12.august Torsdag 13.august Fredag 14.august 

Aktivitet: 

Vi blir på Aks og blir 
kjent med nye barn 
som kommer. 
 

 
 
 
 

Vi blir på AKS og 
koser oss med 
forskjellige 
aktiviteter. Vi skal ha 
forming og gym. 
Kanskje blir det lek 
ute i vannsprederen 
hvis det er varmt 
nok.  

 

 
Vi tar en tur til 
Iladalen hvor vi kan 
leke og kose oss. Vi 
tar med baller, tau 
osv. 

 
 
 

Vi blir på Jupiter og 
koser oss med lek 
inne/ute, forming, 
just dance og til slutt 
grilling ute i 
skolegården.  
 

 
 

AKS STENGT 
PLANLEGGINGSDAG 
 
 

Ha med: 

Matpakke x2  
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 
Regntøy 
Skiftetøy 

Matpakke x2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 

Matpakke x2 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 

Matpakke x1 
Vi holder grillmat 
Drikkeflaske m/drikke 
Solkrem 

 

Oppmøte 
(senest): 

Kl. 10.00 Kl. 09.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 
 

 

- Ha gjerne med badetøy og håndkle. Ved varmt vær tar vi fram sprederen. 

 


