
Program for vinterferien 2.-4.klasse. 2021  

Her er programmet for årets vinterferie. Vennligst les programmet og fyll ut elektronisk 

påmeldingsskjema, svarfrist fredag 22.januar.  I utgangspunktet er det et felles ferieprogram for 2. 

3.- og 4. trinn. Om det blir fellesbasen for 2.-4.-klasse, eller to delte baser på trinnet er avhengig på 

hvilke smittefarenivået vi er i februar, og hvor mange som er påmeldte. Husk varme klær hele 

uken. Åpningstiden i ferien er: kl. 07.30 – 16.45 (stengetiden kan variere ut ifra situasjonen i februar).  

Barn med deltidsplass disponerer 2 dager pr. ferieuke. Ekstra dager kan kjøpes. Skjema for kjøp 

av dager leveres til AKS-leder innen 22.januar.  

Påmeldingen er bindende og alle må svare for at vi vil kunne effektivt planlegge 

bemanningsnivået og bestille mat / materieller! Takk på forhånd.  

DAG AKTIVITET INFORMASJON      

Mandag 22.02 
 

         Tur i nærmiljøet    

Østensjøvannet / Skullerud.  

Vi går en tur i nærmiljøet i retning Skullerud om det er fint 
vær, i retning Østensjøvannet om det er dårlig vær. Barna 
vil trenge en matpakke, drikkeflaske og klær etter været. 
AKS servere brødmat, diverse pålegg og melk som  
2.måltid. Diverse inne og ute aktiviteter etter 2. måltidet.  
Basen er stengt mens vi er på tur mellom ca.10:30-13:00! 
 
Barna trenger 1. matpakke. Senest oppmøtetid kl.09:30. 

Tirsdag 23.02 Vinterutstilling / vinterverksted En dag på basen med kreativverksteder rettet mot å lage 
en vinterutstilling av motiv, former, inntrykk, farger og 
inspirasjoner hentet fra vinter / vinterlandskapet. I tillegg 
ha vi forskjellige inne / ute-aktiviteter / verksted og gym i 
løpet av dagen. 
 
Barna trenger 2.matpakker. Senest oppmøtetid kl.09:30. 

Onsdag 24.02 Kortere tur i nærmiljøet: 

 
Aketur / laging av is- 

installasjoner / hjemlaget 
grønnsakssuppe. 

En kortere tur til akebakken / skøytebanen på Abildsø evt. 
eller laging av is-skulptør i skolegården hvis været tillater 
det. Om det blir mildere vær blir det en kortere tur rettet 
mot å hente materieller til vinterutstillingen vår. Barna vil 
trenge å ha med seg en matpakke, drikkeflaske og klær 
etter været.  
 
På basen skal vi lage hjemmelagd grønnsakssuppe til andre 
måltidet. Vi skal ha gym og diverse inne-aktiviteter og 
verksteder på den andre halvparten av dagen.  
 
Barna trenger 1. matpakke. Senest oppmøtetid kl.09:30. 

Torsdag 25.02 Base dag med 
div. aktiviteter, 

verksted og 
baking til fredags 
vinterkarneval. 

   

Vi ferdigstiller vinterutstilling, har en matlagingsgruppe 
hvor vi bake til fredags vinterkarneval / vinterutstilling. 
Gym, aketur (væreforbehold) og kreativt verksted er blant 
de andre aktivitetene barna kan delta på. Barna trenger å 
ha med seg to matpakker.   
 
Barna trenger to matpakker. Senest oppmøtetid kl.09:30. 

Fredag 26.02 Vinterkarneval / 
vinterutstilling / fredags film. 

    

Barna inviteres til å kle seg ut til vinterkarneval. Vi legger 
opp til et karnevalmaskverksted samt ferdigstilt 
vinterutstillingen. Vi legge opp til en kosestund hvor vi får 
smake på torsdagens hjembakst og avslutte dagen med en 
fredagsfilm. AKS servere knekkebrød og pålegg som andre 
måltid. 
 
Barna trenger 1. matpakke. Senest oppmøtetid kl.09:30.  

 


