
Høstferieprogram – 3.trinn 2021 

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

elektronisk påmeldingsskjema, svarfrist mandag 20.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 20.september!  

 

Uke 40 Aktivitet Informasjon 

Mandag 

04.10  

Grilltur i 

nærmiljøet  

Vi går på tur i nærmiljøet. Vi griller pølser (kylling 

og halal) og samler materialer til å lage en 

høstutstilling. Basen er stengt mens vi er på tur. 

Diverse aktiviteter ute og inne. vi er tilbake ca. 

kl.13:30. AKS står for innkjøp av pølser og 

tilbehør. Barna må ha med 1 matpakke, 

drikkeflaske, og klær etter været. Senest 

oppmøte er kl. 09.30. 

Tirsdag 

05.10 

Høstverksted / 

utstilling 

/innstallasjoner.  

Vi jobber videre med høstutstillingen ute og 

trinnvis samt lage utekunst med høst som tema. 

Barna må ha med 2 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 09.30. 

Onsdag 

06.10 

Drageverksted / 

utegym 

 

Hver kohort lage egen drage og ta en 

testeflyvning etter lunsj på uteområder i 

nærmiljøet samt som de ta med seg ballspill, 

rokkering, hoppetau og lignende på tur. Basen / 

klassen er stengt mens vi er på tur. Aks serverer 

frokostblanding og frukt til lunsj /mellommåltid. 

Barna må ha med 1 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 09.30. 

Torsdag 

07.10 

`Mystery tur` / 

skattejakt 

`Mystery tur`eller Skattejakt med høsttema. 

Basen er stengt mens vi er på tur (turen kan 

våre fra ca. 2 til 6 timer. Basen er stengt mens 

vi er på tur. Barna må ha med 2 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte kl.09:30. 

Fredag 

08.10 

Kos & Kviss (quiz?) 

 
  

Vi ferdiggjøre våre høstutstilling, se på 

fredagsfilm, ha disko, høstbingo / quiz / kviss, 

eksperimentere med greenscreen og høstbilder vi 

har tatt i løpet av uken + kanskje litt bakst evt. 

Barna må ha med seg 1 matpakke og 

drikkeflaske. AKS serverer knekkebrød & div 

pålegg til lunsj. Senest oppmøte kl. 09:30. 

 


