
 

Program for juleferien 2.-4 klasse 2021 

Her er programmet for årets juleferie. Vennligst les programmet og fyll ut det elektroniske 

påmeldingsskjemaet. Husk at alle må svare, også de som tar fri! Dette er viktig pga. ferieavvikling 

for de voksne, matbestilling og planlegging.  Svarfrist torsdag 18 november. Vi tar ikke imot barn 

som ikke er påmeldt, uten at det har først blitt laget en avtale med AKS-Lederen og innenfor 

svarfristen. Åpningstiden er kl.07.30-16.45. Barna med halvplass kan være på AKS maks 2 

dager i en ferieuke med mindre det er laget en avtale på forhånd. Vi gleder oss til en fin juleferie!  

Uke 51 Aktivitet Informasjon 

Onsdag 

22. des. 

Nissefest 

med grøt + 

Juleverksted 

/ nissedisko 

Vi har juleverksted og diverse inne/uteaktiviteter. Som 

andre måltid serverer vi risengrynsgrøt og sukkerfri saft. 

Det blir nissefest lek og nissedisko for de som vil. Om barna 

skal ha med seg nisselua / nissedrakt er helt opp til den 

enkelte. Barna må ha med seg 1 matpakke, drikkeflaske og 

klær etter vær. Senest oppmøtetid kl.10.00. 

  

Torsdag 

23. des. 

Kosedag på 

basen med 

Juleverksted og film.  

 

En rolig dag på basen med juleverksted og julefilm. Vi tar i 

bruk gymsalen og muligens en aketur mens vi har utetid (om 

været egne seg til deg). Barna må ha med seg 2 matpakker 

og drikkeflaske. Senest oppmøtetid kl.10.00.  

Uke 52 Aktivitet Informasjon 

Mandag 

27.des 

Tur i 

nærmiljøet / 

aketur 

(værforbehold) 

Vi strekke oss med en tur i nærmiljøet (evt. en aketur om 

været tillater det). Barna må ha med seg 2 matpakker, 

drikkeflaske og klær etter vær! Etter turen legge vi opp til 

gymtime og diverse inne/ aktiviteter. Basen er stengt 

mens vi er på tur! Senest oppmøtetid kl.10.00. 

 

Tirsdag 

29.des 

 

 

Julebakst på 

basen /  

Vi legger opp til julebaking i form av pepperkakebaking. AKS 

serverer knekkebrød og melk som andre måltid. Barna må 

ha med seg 1 matpakke. Senest oppmøtetid kl.10.00. 

Onsdag 

29.des 

 

 

«Mystery tur»  Vi legger opp til en overraskelsestur og pynte de 

pepperkakkene vi har laget når vi er tilbake på basen. 

Basen er stengt mens vi er på tur. Barna må ha med seg 

2. matpakker og drikkeflaske!  Senest oppmøtetid 

kl.10.00. 

Torsdag 

30.des 

 

Nyttårslunsj 

og julekos på 

basen.  

Vi koser oss på basen med julefilm og nyttårslunsj samt 

legger opp til et kreativverksted med nyttår som tema. 

Barna må ha med seg 1. matpakke og drikkeflaske. 

Senest oppmøtetid kl.10.00.  

 

Uke 53 Aktivitet Informasjon 

Mandag 

03.jan 

 

Skøytetur i nærområdet 

(værforbehold)  

 

Skøytedag i nærområdet (værforbehold). Alternativt har vi 

aktiviteter inne/ute. Barna må ha med seg skøyter og 

hjelm. Ingen for stå på is uten hjelm! Barna må ha med 

seg 2 matpakker og drikkeflaske. Senest oppmøtetid 

kl.10.00. 


