
Sommeraktiviteter 
for barn og ungdom 

 2019 



Sommeråpningstider finner du på 
innbyggerportalen www.nannestad.kommune.no 

Her kan du delta på Sommerles, 
spille PlayStation, være på 
internett 
eller bare slappe av med en god 
bok! 

Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På 
sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips, lese den 
eksklusive Sommerlesfortellingen, løse oppgaver og følge med på hva vennene dine leser! 
  

Barn fra 0 - 6 år får 
påmeldingskjema på biblioteket, 
og på bibliotekets nettside - Barn 
og ungdom.  
 
Vi avslutter med isfest 24. 
august. Kom innom biblioteket 
for bøker, kodeord,  
premier og mer  
informasjon. 

 



Dagrideleir for barn og ungdom  

Uke 26 - Viksvangen Gård i Maura 

Viksvangen Gård og Jorun ønsker velkommen til en trivelig 
sommerferieuke full av hesteaktiviteter.  Her har vi endeløse 
turveier, inngjerdet bane, muligheter for badeturer på Lima 
og så mye, mye mer av det en rideleir innebærer. 

 

På Viksvangen gård har Jorun og 
familien fem islandshester, en 
liten shetlandsponny, hund, katter 
og ender.  
 
Vi tilbyr ordinær rideundervisning 
med fokus på dressur og sprang i 
tillegg til undervisning i 
islandshestens særegne gangarter,  
tølt og pass.  

Oppstart mandag 24/6 kl. 09 – Avslutning  fredag 
28. juni 
 
Øvrige dager er det timeplan fra kl 09.30 til 16.00 
hver dag. Vi gjør avtale hvis det er ønskelig med 
senere henting. 
 
Pris for uka kr 500,-  Inkl lunsj hver dag.  
Alder fra 10 år og oppover.  
 
Påmelding innen 2. juni via deltaker.no søk på  
«Nannestad kommune». For med informasjon – 
kontakt Nannestad kommune v/kultur 66 10 53 12 



Danseskole med Martin 
Dans er både sport og kunst. Man utvikler seg 
kreativt, rytmisk og ekspressivt.  
 

Martin arrangerer danseskole for barn og ungdom fra 1. 
til 7. trinn på Nannestad kommunehus.  
 
Dagene vil bestå av oppvarming, styrke, teknikk og 
gruppeoppgaver der vi jobber med ulike uttrykk. Som 
avbrekk i danseøktene blir det lek og moro.  

 

Oppmøte hver dag kl 9, avslutning kl 14. Ansatte 
er tilstede fra 8-15.30, tidspunkter for henting og 
levering er derfor fleksible.  
 

Pris kr 100,- inkl frukt 
Ta med matpakke! 
 
Påmelding innen 2. juni via  
deltaker.no søk på «Nannestad kommune» 
 

Sommer-  

Uke 26 – tirsdag til torsdag 



 



Dagstur til Liseberg  

Ansatte på Nannestad Ungdomsklubb (NAUK) arrangerer dagstur 
til Liseberg, torsdag  27.juni for ungdom i alderen 13-18 år 

 
Pris: 200 kr Inkluderer buss tur/retur, inngang og «stora åkpasset» i parken og 
mat/drikkekupong på 85kr. 

Bussen drar 07.00 fra Nannestad kommunehus  

Hjemreise fra Liseberg kl.21.00 - Ankomst Nannestad kommunehus ca. 
Kl.01.00 (28/7) 
  

LISEBERG Påmelding innen 2. juni 
via deltaker.no søk på  
«Nannestad kommune» 
 



FOTBALLSKOLE 
Fotballskole for barn 6-12 år. 
Lek og moro med ball i sentrum 
Ingen krav til fotballferdigheter 
 
 
   

«Sportslig kvalitet, trygge rammer og sunt kosthold» 

STED: Nannestad kunstgress 
DATO:  14-16/8 
PÅMELDING: fotball@nannestadil.no 

STED: Holter stadion 
DATO: 25-27/6 
PÅMELDING: https://bit.ly/2DME9aa 

STED: Bjerke Stadion 
DATO: 24-27/6 og 12-15/8  
PÅMELDING: deltaker.no  

Foto: tine.no/tinefotballskole 



Friluftsskole 

Nannestad Turlag arrangerer friluftsskole: 

 

Tid: Uke 27, mandag 1/7 til torsdag 4/7 kl 08.30-15.30 
Sted: Vi vil ha base på Honsjøhytta i Nordåsen (Maura). 
Pris: 400,- (medl), 500,- (ikke-medl.). 

 

Antall plasser: 25  

 

Vi skal i løpet av uken blant annet gå fine turer, padle kano, 
lære om kart/orientering, klatre og lage mat. 

 

for barn fra 4. til 7. trinn (må ha avsluttet 4. trinn) 

Påmelding via 
nannestad.dntoslo.no  





 



På 

 

Påmeldingsskjema finner du på abur.no/arrangement 


