
 

 

Onsdag  

22.desember 

Torsdag  

23.desember 

Mandag 

27.desember 

Tirsdag 

28.desmeber 

Onsdag 

29.desember 

Torsdag 

30.desember 

Mandag 

03.januar 2022 

Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter 

Nissefest med grøt og 

sukkerfri saft. 

 

Nissedisko 

 

 

 

Juleverksted på basen 

 

Kosedag på basen 

med julefilm og 

juleverksted.  

Tur i 

nærmiljøet/Aketur 

dersom været 

tillater det. 

Alternativet har vi 

aktiviteter i 

gymsalen og basen 

Vi baker julebakst! 

 

 

 

 

AKS servere mat 

"Mystery tur" 

 

 

 

 

 

Pynte 

pepperkaker 

 

Nyttårslunsj og 

julekos på basen 

 

 

Hobbyverksted 

med Nyttårstema 

Skøytedag i 

nærområdet 

dersom været 

tillater det.  

 

 

 

Alternativet-Har vi 

aktiviteter inne/ute 

Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon 

Vi servere 

risengrynsgrøt og 

sukkerfri saft til lunsj. 

Det blir også 

nissedisko i 

teatersalen for de som 

vil. Ta med nisselue 

hvis du vil. 

 

Vi lager julegaver og 

julepynt til familien. 

 

 

I dag er det lille 

juleaften og vi tar 

dagen rolig med 

julefilm og 

juleverksted på 

basen.  

Er det snø legger 

vi opp til aketur.  

Basen er stengt 

mens vi er på tur. 

Husk klær etter 

vær! 

 

 

 

 

 

 

 

Vi baker 

pepperkaker og har 

det hyggelig på 

basen. 

 

AKS serverer 

knekkebrød og 

melk.  

 

 

 

 

 

I dag blir det 

Mystery tur med 

fullt av 

overraskelser.  

Basen er stengt 

mens vi er på tur. 

Husk klær etter 

vær! 

 

Vi pynter 

pepperkaker når 

vi er tilbake fra 

turen! 

Vi koser oss på 

basen 

hobbyverksted og 

nyttårslunsj. 

 

Vi har 

hobbyverksted 

med tema nyttår. 

 

 

 

 

 

Er det is på banen 

tar vi oss en tur på 

skøyter. Alle må 

huske å ha med 

skøyter og hjelm. 

Basen er stengt 

mens vi er på tur. 

Husk klær etter 

vær! 

De av barna som 

ikke ønsker å stå 

på skøyter, kan 

leke i snøen. 

Her er programmet for årets juleferie. Vennligst les programmet og fyll ut det elektroniske påmeldingsskjemaet. Husk at alle må 

svare, selv om deres barn skal ha fri. Dette er viktig pga -ferieavvikling for de ansatte på AKS, matbestilling og planlegging.  

Svarfrist torsdag 18.november.  

De av barna med halvsdagsplass kan disponerer 2.hele dager i en ferieuke. 

Påmeldingen er bindende, og vi tar ikke imot barn som ikke er påmeldt. Dette på grunn av at bemanningen er satt etter antall 

påmeldte barn. 

Åpningstider er fra kl.07.30.-til 16.45.  

Oppmøte senest kl.10.00 hverdag.  

Vi gleder oss til en fin juleferie:) 

Barna må ha med seg 

1.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med seg 

2.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med seg 

2.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med seg 

1.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med 

seg 2.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med 

seg 1.matpakke og 

drikkeflaske 

Barna må ha med seg 

2.matpakke og 

drikkeflaske 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


