
Høstferieprogram for 3.-4. trinn 2020 

Her er høstferieprogrammet for 3.-4. klasse. Vennligst les programmet og fyll ut 

elektronisk påmeldingsskjema, svarfrist mandag 21.september. Det er veldig viktig 

at programmet leses nøye, da det er litt variasjoner i oppmøtetid og hva barna trenger 

å ta med seg fra dag til dag. Ordinær åpningstid i ferien er fra kl.07:30-kl.16:45.   

Barn med deltidsplass disponerer 2 dager pr. ferieuke. Ekstra dager kan 

kjøpes. Skjema for kjøp av dager leveres til AKS-leder innen 21.september.  

 

Uke 40 Aktivitet Informasjon 

Mandag 

28.09 

 

Basedag med 

høstaktiviteter 

Kreative verksted med diverse stasjoner hvor 

barna kan jobbe med høstmotiver i form av 

maling, forming og trykk. Vi servere brødmat og 

diverse pålegg som 2. måltid. 

Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske. 

Senest oppmøte er kl. 09.30. 

Tirsdag 

29.09 

  Tur i nærmiljøet  Vi går en friluftstur nærmiljøet for å oppleve 

Østensjøvannets fargerike høstlandskap. 

Diverse aktiviteter ute og inne når vi er tilbake 

ca. kl.13:30. Barna må ha med 2 matpakke, 

drikkeflaske, og klær etter været. Senest 

oppmøte er kl. 09.30. 

Onsdag 

30.09 

Sjøvettkurs i regi 

Redningsentralen 

på Lysaker (maks 

30) 

 

Gjennom praktiske oppgaver skal barna erfare 

krabbefisking, roing, knutelære, førstehjelp, 

miljøarbeid på havet, en fartsfylt tur på sjøen i 

en RIB-båt og kanskje et kjendisbesøk. Grillmat 

(inkl. halal) serveres av kurslederne på Lysaker. 

Barna må ha med 1 matpakker, drikkeflaske og 

varme vanntette klær. Senest oppmøte kl. er 

08:30! Vi er tilbake senest. kl.16:30. Begrenset 

plass med kun plass til de første 30 barn som er 

påmeldte! 

Torsdag 

01.10 

Kinobesøk for 3-4.kl Vi besøker Symra kino hvor vi har reservert en 

sal kun for 3.-4.klasse gruppe. Animasjonsfilmen 

heter «Bølle i trøbbel» (tillatt for alle). 

Bibliotekbesøk som et alternativt for de som 

ikke vil på kino. Vi er tilbake ca. kl.13.00.  

Barna må ha med 2 matpakke, drikkeflaske, og 

klær etter været. Senest oppmøte er kl. 09.30. 

Fredag 

02.10 

Kosedag på basen Vi lage høstsuppe fra råvarer og servere den til 

lunsj. Etter det er det kose med film og en 

Kahoot lignende quiz rundt temaet «Høst».  

Barna må ha med seg 1 matpakke og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 09:30. 

 


