
Idrettstilbud på AKS 2021-2022 

 

Hei alle sammen! 

 

Våren 2021 startet AKS Bjørnsletta en prosess rundt et samarbeid med Ullern IF og 

Ullern Tennis. Dette vil eventuelt innebære tilbud av idrettsaktiviteter i samarbeid 

med Ullern IF og Ullern Tennis til elevene ved AKS Bjørnsletta. 

Status 

Det ble sendt ut et infoskriv før sommeren med informasjon om status på prosessen, 

denne statusen har ikke forandret seg og vi venter fortsatt på svar om vi får innvilget 

støtte til samarbeidet. Derimot vil vi nå informere om at dersom vi får innvilget støtte 

vil oppstart av samarbeidet og idrettstilbudene være etter høstferien i uke 41, og vi 

vil avvente med alle idrettstilbud i samarbeid med Ullern IF og Ullern Tennis frem til 

det. Dette betyr at dere kan melde dere på ønsket idrett gjennom Ullern IF og Ullern 

Tennis frem til høstferien, også vil vi ordne med en eventuell overføring etter 

høstferien. 

 

Informasjon om tilbudene 

Tennistilbudet gjennom AKS vil kun gjelde for 1.trinn. Dette betyr at 2.-4.trinn må 

melde seg på tennis gjennom Ullern tennis.   

Fotball- og håndballtilbudet gjennom AKS vil kun gjelde for 1.-2.trinn. Dette betyr at 

3.-4.trinn må melde seg på fotball og håndball gjennom Ullern IF.  

Basket- og bandytilbudet vil kun gjelde for 3.-4.trinn. Dette betyr at 1.-2.trinn må 

melde seg på bandy og basket gjennom Ullern IF. 

 

For idrettene Bandy, Basket, Fotball og håndball, besøk https://www.ullern.no/ for 

mer informasjon hvordan melde på ditt barn.  

For idretten tennis, besøk 

https://www.superinvite.no/#/invitation/b9b72b29352f3764ea4dec130772bd9d for 

mer informasjon om hvordan påmelding og registrering kan gjennomføres. 

 

https://www.ullern.no/
https://www.superinvite.no/#/invitation/b9b72b29352f3764ea4dec130772bd9d


Aktiviteter frem mot høstferien på AKS 

Frem mot høstferien vil vi likevel implementere fysisk aktivitet og idrett i det 

ordinære AKS-tilbudet. Dette gir elevene mulighet til å teste litt forskjellige idretter 

og aktiviteter før en eventuell pangstart med idrettstilbud etter høstferien. 

Informasjon om de ulike valgfrie aktivitetene frem mot høstferien finner du i vedlagt 

infoskriv.  

 

Vi vil også fra og med høstferien tilby AKS-idrett for alle trinn. Dette tilbudet er 

hovedsakelig i regi av AKS, og vil basere seg på å bli kjent med en rekke ulike 

idretter. Fokuset ligger på breddeidrett, mestringsfølelse og nye opplevelser. Noen 

av idrettene vi vil tilby her vil være turn, lacrosse, innebandy og cheerleading.  

 

Håper alle har hatt en flott sommer, vi gleder oss til å se alle ved skolestart om litt😊 

 

Vennlig hilsen,  

AKS Ledelsen  

 

 

 


