
 
 

   
 

Bli med  
Sommeraktiviteter 2021 

 

For barn og ungdom, 5 til 10 trinn. 

 

 

Arrangeres av 
   

 

          Kontaktperson Anette Sagmo tlf. 98664822 eller mail Anette.Sagmo@Siljan.kommune.no 

 



 
 

   
 

Uke 25 
 

Mandag 21. juni 
Rush trampolinepark Larvik 

8-10 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 11.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 15.30 
https://www.rushtrampolinepark.no/larvik/ 

 

Tirsdag 22. juni 
DuVerden sjøfartsmuseum + vitensenter 

5-7 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.15 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 14.00 

https://du‐verden.no/ 

 

 

 

 



 
 

   
 

Onsdag 23. juni 
Tusenfryd  

8-10 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 08.45 ved Rema 1000 Siljan 

hjemkomst Siljan kl. 17.45 

https://www.tusenfryd.no/ 

 

 

Torsdag 24. juni 
Rush trampolinepark Larvik  

5-7 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 13.30 
https://www.rushtrampolinepark.no/larvik/ 

 

 

 

 



 
 

   
 

Fredag 25. Juni 
Høyt og lavt klatrepark i Lardal 

8-10 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.30 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst kl. 15.30 

https://hoytlavt.no/vestfold 

 

 
 

Uke 26 

 

 

Mandag 28. juni 
Badeparken i Langesund  

5-7 trinn 

Ta med håndkle og badetøy 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 10.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst kl. 15.30 

NB: Må være svømmedyktig 



 
 

   
 

 

 

Tirsdag 29 juni 
Fangene på Fortet 

8-10 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 17.00 

https://oslo.fangenepafortet.no/ 

 

 

Onsdag 30. juni 
Foldvik familiepark i Stavern 

5-7 trinn 

Ta med håndkle og badetøy 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst kl. 15.00   

http://foldvik.no/ 

 



 
 

   
 

 

Torsdag 1 Juli 
Bø Sommerland 

8-10 trinn 

Ta med håndkle og badetøy 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.00 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 16.30 

NB: Må være svømmedyktig 

https://www.sommarland.no/ 

 

 

Fredag 2. juli 
Høyt og lavt klatrepark i Lardal 

5-7 trinn 

Vi ordner mat og inngangsbilletter 

Avreise kl. 09.30 ved Rema 1000 Siljan 

Hjemkomst 15.30 

https://hoytlavt.no/vestfold 
 

 



 
 

   
 

 

Rutiner under Corona / Covid 19 

 

Husk avstand ved oppmøtet! 

Det er påbud med munnbind i fellesarealer.  
 

Ingen barn/ungdommer skal komme om de har symptomer på 
sykdom. 

 
Det skal være trygt og morsomt å være med! 

Vi tilpasser oss alle myndighetenes smittevernregler og sørger for 
at barna/ungdommene får en uforglemmelig opplevelse. Ytterligere 

informasjon om praktisk gjennomføring vil det bli informert 
nærmere om på bussen. 

 
Hvis det blir smittevernstiltak som gjør at aktivitetene ikke lar seg 

gjennomføre, vil dere få beskjed om det. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser helst at ingen tar med lommepenger 

 



 
 

   
 

Påmelding til sommeraktiviteter 2021 
(Skriv med blokkbokstaver)  

Navn:____________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________ 

Fødselsår:__________________________________________________ 

Mobil egen:__________________________________________________ 

Foresattesnavn:_______________________mobil: _____________________        

Foresattes underskrift:____________________________________________ 

Er det spesielle hensyn vedrørende allergier, sykdommer eller annet er det viktig at du sier ifra om dette i et eget 
skriv som legges ved søknaden. På turen til Bø sommerland og Badeparken i Langesund MÅ du kunne svømme! 

Jeg ønsker å være med på følgende aktiviteter (sett kryss): 

Mandag 21/6 Gravity Sport Tønsberg Høyt og lavt klatrepark i Lardal                        ___                   

Tirsdag 22/6  DuVerden sjøfartsmuseum                                                             ___                                         
Onsdag 23/6 Tusenfryd                                                                     ___ 

Torsdag 24/6 Gravity Sport Tønsberg                                                                 ___ 

Fredag 25/6        Høyt og lavt klatrepark i Lardal                                                                      ___ 

Mandag 28/6       Badeparken i Langesund                                                                 ___ 

Tirsdag 29/6       Fangene på Fortet                                                                                         ___ 

Onsdag 30/6 Folvik                                                                              ___ 

Torsdag 1/7        Bø Sommerland                                                                                         ___ 

Fredag 2/7         Høyt og lavt klatrepark i Lardal                                                                      ___ 

Vi vil lage en minnebok i etter tid som blir lagt ut på Siljan kommunes hjemmeside. 

Mitt barn kan bli med på situasjonsbilder                 Ja____ Nei____ 

Denne skriftlige påmeldingen sendes/leveres innen 1.juni 2021 til  
Siljan kommune, Postboks 16, 3749,  leveres i brevsprekk ved inngangsdør på langsiden av 
kommunehuset (Sentrumsveien 105) eller direkte til lærer.  
Ved spesielle hensyn kontakt Anette Sagmo tlf. 98664822 eller mail til Anette.Sagmo@Siljan.kommune.no 

 


