Kommunens sommerferietilbud
til barn og unge
i Enebakk.
2022

Sommerferietilbud i Enebakk

Elevene melder seg på kurs i det skoletrinnet de begynner på til høsten. Les nøye informasjon om tid og sted. Med unntak av Bøturen er alle tilbud i kommunens regi gratis og med lunsj. «Førstemann til mølla»- prinsippet for påmelding gjelder for kommunale
tilbud. Påmelding åpner mandag 9. mai kl. 15.00. Dersom man trenger buss til kommunens aktiviteter, må dette meldes ved
påmelding og kan hentes, etter avtale, uken før aktiviteten starter opp.
2.-4. trinn, uke 25
2.-4. trinn: Visuell kunst - Tegne og male. Gratis.

Også denne sommeren kan vi tilby de populære tegne -og malekursene med kulturskolens fantastiske kunstlærer Marianne Kongevold. Hun har deltatt på
mange utstillinger i Norge og Sverige med sin kunst og arbeider til daglig som lærer på Ytre Enebakk skole og Kulturskolen i Enebakk. Elever som kommer
med på Marianne sine kurs vil få innføring i teknikker for å uttrykke seg i den visuelle kunstverdenen.
Uke 25 mandag- torsdag kl.10.00-14.00
Påmelding her

Oppmøtested: Kultursalen i Kirkebygda

5.-7.trinn, uke 25

5.-7. trinn: Visuell kunst - Tegne og male. Gratis.

Denne sommeren kan vi tilby tegne- og malekurs med den dyktige David Stenmarck. Han liker å male, tegne, bygge, klippe og
lage ting, med masse farger. Han jobber med visuell kommunikasjon, illustrasjon, kunst og er prosjektleder på diverse.
Stort sett innenfor prosjekter innen kunst, reklame og illustrasjon. www.davidstenmarck.no

7.-10. trinn, uke 25

Uke 25 mandag -torsdag kl.10.00-14.00
Påmelding her

Oppmøtested: Kultursalen i Kirkebygda

Åpent for alle (2.-10. trinn): Aktiviteter ved skateparken i Kirkebygda.

Møt miljøterapeutene i SLT ved skateparken i Kirkebygda. Her kan du få låne sparkesykkel eller skateboard til bruk i skateparken (eller ta med ditt eget).
Det blir grilling, musikk, prat og moro.
2.-4. trinn, uke 25
Uke 25 mandag – torsdag kl. 10.00-15.00.

Oppmøtested: Skateparken i Kirkebygda

Ingen påmelding. Du kan være så lenge du ønsker.
6.-10. trinn: Sommertur med overnatting til Sommarland i Bø. Pris: 1.500,- (fullbooket).

Vi vil bo på den faste campingplassen «Sanda camping», i enkle, men2.-7.
fine trinn,
campinghytter
uke 32 som er utstyrt med kjøkken, bad, dusj, toalett, soverom og internett.
På campingplassen kan man spille fotball, hoppe på trampoline, fisek, kano/kajakk og bare kose seg. Vi kommer opp på campingplassen mandag og drar til
Badeland tirsdag og onsdag.
Uke 25 mandag 09.30 – onsdag 16.00

2.-7. trinn: Bibliotekverksted_ Maskeverksted. Gratis.

Vil du være tiger, slange eller edderkopp? Bli med Vera og Anne-Cathrine
og lær å lage masker!
Uke 25, onsdag 22.juni, 10.00-14.00

Oppmøtested: Enebakk bibliotek

Påmelding: pamelding@enebakk.kommune.no
2.-7. trinn: Bibliotekverksted_ Biblioteksafari. Gratis

Bli med Vera og Anne-Cathrine på en safari gjennom bibliotekets hyller. Oppdag hvilke dyr og skapninger som skjuler seg mellom bøkene.
Dette blir en dag full av aktiviteter og konkurranser, hvor dyr er i fokus.
Uke 26, onsdag 29. juni, 10.00-14.00

Oppmøtested: Enebakk bibliotek

Påmelding: pamelding@enebakk.kommune.no
Familieforestilling: Besøk fra Reptilparken. Gratis

Anja fra Reptilparken kommer til biblioteket.
Hun tar med seg diverse spennende kryp.
Kanskje dukker det opp en slange eller en edderkopp.
Helt slutt blir det en «meet and greet», hvor du får se nærmere, og kanskje ta på, noen av dyrene.
Uke 27, onsdag 6. juli, 10.00- ca. 14.00

Oppmøtested: Enebakk bibliotek

Påmelding: :pamelding@enebakk.kommune.no

Blåsecamp for 2.-5.klasse. Gratis.

Kulturskolen samarbeider med skolekorpsene om et kurs for barn som vil forsøke seg på et blåseinstrument.
Barna vil på dag 4 kunne spille flere enkle melodier på et tildelt blåseinstrument.
Barna får låne instrument og kulturskolen/korpset stiller med
profesjonelle blåselærere og dyktige assistenter.
Uke 32: mandag- torsdag 10.00-14.00
Påmelding her

Oppmøtested: Kultursalen i Kirkebygda

Lag og foreningers
sommerferietilbud
barn og unge
i Enebakk.
2022
Villmarksleir
Arrangør: Enebakk JFF
Dato: 4 – 7. august
Pris: kr 600*
Villmarksleiren til Enebakk Jeger og
Fiskeforening legger til rette for en
villmarksopplevelse for ungdom fra
ungdomsskoletrinn og oppover.
Det legges stor vekt på at opplevelsen skal
være positiv i tillegg til å skape nye
opplevelser og utfordringer for den enkelte.
Link til hjemmeside
Forskerfabrikkens sommerleir
Arrangør: Forskerfabrikken
Dato: 20 – 24. juni
Pris: kr 2 810*
Forskerfabrikkens sommerskole er en ukes
fordypning i naturvitenskap for barn på 4-6.
trinn våren 2022. Årets kurs har helt nytt,
spennende innhold. Det blir kule
eksperimenter, samarbeid og fysisk aktivitet
både ute og inne.

Fotballskole
Arrangør: Driv IL
Dato: 8 – 11. august
Pris: kr 1 265*
Driv IL arrangere fotballskole.
Skolen vil være for barn 6 – 12 år, inntil 120
barn. Alle deltagere får sekk, t-skjorte,
drikkeflaske og egen fotball.
Gratis lunsj og drikke hver dag.

Mer info og påmelding

Link til hjemmeside

Landslagets Friidrettsskole (Driv IL
friidrettsleker)
Arrangør: Driv IL
Dato: 20 – 22. juni
Pris: kr 600*
Det er tre aktivitetsdager fylt med
spennende fysisk utfoldelse preget av lek,
moro og mestring på barnas premisser.
Barna blir kjent med ulike friidrettsøvelser
som kule, sprint, hekk, spyd, liten ball,
lengde- og høydehopp.
Mer info og påmelding

Vannskiskole
Arrangør: Enebakk Vannskiklubb
Dato: Tidlig i sommerferien, dato ikke klart.
Pris: kr 1 500*

Mer info og påmelding
Rideskole
Arrangør: Fortuna Rideklubb
Dato: mandag til fredag i uke 25, 26 og 32
Pris: kr 3 000 pr uke, kr 700 pr dag*
Dagleir skal være gøy med hest hele uken og
også en forberedelse til å ha sin ‘egen’
hest med alt det innebærer. Derfor vil det
også bli lagt vekt på stell, håndtering og
stallarbeid.
Fra 7 år

Vannskiskolen vil bli avholdt over 3 dager
tidlig i sommerferien. Det vil bli gitt
opplæring i og mulighet for å praktisere
vannski. Det vil bli servert frokost og lunsj.
Link til hjemmeside

Gøy med hund
Dato: mandag til onsdag uke 25 og 32
Arrangør: Flateby Hundeklubb
Pris: kr 1 800*

DayCamp
Dato: Uke 25, 26 og 32
Sommerleir
Dato: Uke 30 og 31
Arrangør: KUUL fritid
Pris: – se lenke*
Dagleir skal være gøy med hund alle dagene, DayCamp
og også en forberedelse til å ha sin hund KUUL fritid arrangere DayCamp på
med alt det innebærer. Derfor vil det også
Gjersenga og Sandbakken. Dagen fylles av
bli undervist i foring og stell av hund, i tillegg skoglek, hinderløyper, livredning,
til trening av hund.
kanopadling, bading, sykling, klatring osv.
Sommerleir
På Vangen skistue skal det arrangeres
sommerleir. Deltakerne får se det beste av
Østmarka gjennom daglige aktiviteter
Link til hjemmeside

Mer info og påmelding

Danseskole
Dato: 8 – 12 august
Arrangør: Danseburet
Pris: kr 1 200*
Aktiviteten foreligger dagtid og inkluderer
flere danseklasser per dag i forskjellige
dansestiler så som jazz, hip hop og kreativ
dans. Sommerskolen retter seg til barn og
unge fra 3.trinn til videregående skole gutter
som jenter.

Sommercamp
Dato: uke 26, 27, 31 og 32
Arrangør: Blindern gård
Pris: kr 2 300*
Sommercampen er for barn og unge fra 3.
trinn og oppover. Gjennom en uke vil barn
få stelle dyr, få innføring i gårdsarbeid,
mulighet for ridning og matlaging.

Link til hjemmeside

Påmelding/info stine_r_s@hotmail.com

* Med forbehold om prisendringer

