
Program for vinterferien 2020.  

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

påmeldingsskjema, svarfrist mandag 7.februar. Det er veldig viktig at dere der hjemme leser 

programmet, da det er litt variasjoner i oppmøtetid og hva barna trenger å ha med. Storebrum er 

fellesbase i ferien, men garderoben på Lillebrum er åpen for 1.trinn. Husk varmt tøy hele uken. 

Åpningstiden i ferien er: kl. 07.30 – 16.45 (barn med deltidsplass disponerer 2 hele dager) 

 

DAG AKTIVITET INFORMASJON      

Mandag 

17.02 

 

Basedag m/vinterrebus Det blir gym, kreativt verksted og tur i nærmiljøet 

(valgfritt). Vi arrangerer rebusløp med tema vinter.  

Elevene må ha med seg 1 matpakke og drikkeflaske.  

AKS Serverer brødmat, melk og frukt.  

Senest oppmøtetid kl.09.30. 

Tirsdag 

18.02 

Vinterfestival og  

vinterutstilling 

 

 

Kl. 10.00 – 13.00:  

Valg mellom skøytetur, aketur eller skitur 

Alternativt tur rundt Østensjøvannet hvis det ikke er 

snø. De som vil ake trenger ikke å ta med eget 

akebrett. Basen er stengt mens vi er på tur. 

Kl. 14.00 – 16.00:  

Valg mellom å lage vinterutstilling, gymgruppe, 

datagruppe, eller disko. 

Elevene må ha med seg 1 matpakke og drikkeflaske.  

AKS serverer pølser og kakao.  

Senest oppmøtetid kl.09.30. 

Onsdag 

19.02 

Tur til Teknisk museum 

 

Tur til Teknisk museum hvor det arrangeres 

vinteraktiviteter i regi av museet.  

Plass til maks 45 elever (etter 

påmeldingsrekkefølge). AKS dekker turen. 

Aktiviteter på basen for de som ikke drar på tur. 

Elevene må ha med seg 2 matpakker og drikkeflaske. 

Senest oppmøtetid kl.09.00.  

Torsdag 

20.02 

Basedag  Vi jobber videre med vinterutstillingen. Andre 

aktiviteter man kan velge mellom er: 

matlagingsgruppe, gym, aketur (værforbehold) og 

kreativt verksted  

Elevene må ha med seg to matpakker og 

drikkeflaske.  

Senest oppmøtetid kl.09.30.  

Fredag 

21.02 

Vinterkarneval for 1-3.kl 

 

 

 

Bowling for 4.kl / 

Superklubb 

 

1.-3.klasse: Vinterkarneval. 

De som vil kan kle seg ut. Det blir karnevallek og 

ansiktsmaling (valgfritt). Dagen avsluttes med vinter-

disko eller film.  

Elevene må ha med seg 1 matpakke og drikkeflaske.  

AKS serverer tomatsuppe. 

4.klasse: Bowlingtur fra kl. 10.00 – ca. 14.30.  

Superklubben drar på tur til Veitvet Bowling 

AKS dekker turen.    

Senest oppmøtetid kl.09.30.  


