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Vinterferieprogram for 2.-4.kl. Uke 8. 2022. 

Her er Vinterprogrammet for 2.-4 klasse. Vennligst les programmet 

og fyll ut det elektronisk påmeldingsskjema. Svarfristen er mandag 

24.januar! Det er viktig at programmet leses nøye, da det kan 

forekomme både endringer og variasjoner i de planlagte oppleggene, 

oppmøtetidene og hva barna trenger å ha med seg. Ordinær åpningstid i ferien er fra 

kl.07:30-kl.16:45. Barn med deltidsplass disponerer 2 dager pr. ferieuke. Ekstra 

dager kan kjøpes. Skjemaet for kjøp av ekstra dager leveres / sendes til AKS-

leder innen svarfrist 24. januar!  

 

Det er usikker om vi komme til å operere med 3 baser på trinn (2, 3 og 4.klasse) 

eller en felles base for 2.-3 pluss enn separate base for 4.klasse, eller andre 

varianter i vinterferien. Selv om vi har aktivt søkt oss til mange forskjellige 

aktivitetsopplegg i vinterferien med div. eksterne aktører, er det i skrivende 

øyeblikket bare gårdsbesøket for 2.-3.klasse på torsdag 24.03.22 som er 

bekreftet. Vi vil holde dere oppdaterte fortløpende. Vinterferieprogrammet 

sendes ut med forbehold om endringer, inkludert en evt. endring i rekkefølgen 

på de oppleggene vi har søkte oss til.  

 

Uke 8 Aktivitet Informasjon 

Mandag 

21.02.22 

 

 

Tur i nærmiljøet for 2.-4. 

klasse.  

 

 

 

 

  

En tur i nærmiljøet hvor vi griller 

pølser (kylling og halal) og samle 

materieller og inspirasjon til 

Vinterbilder. Basen er stengt mens 

vi er på tur! Vi er tilbake ca. kl.13:30 

/ kl.14:00. AKS står for innkjøp av 

pølser og tilbehør (værforbehold). 

Barna må ha med 1 matpakke, 

drikkeflaske, og klær etter været. 

Senest oppmøte er kl. 09.30. 

Tirsdag 

22.02.22 

En dag å på basen med div 

inne / ute aktiviteter 

 

En dag på basen med diverse inne / 

ute aktiviteter. Laging av 

vinterbilder/vinterskulptør/ evt. 

masker til fredags vinterkarneval. Aks 

serverer varmsuppe til 2. måltid.  

 

Barna må ha med 1 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 

09.30. 
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Onsdag 

23.02.22 

Besøk til Geitmyra 

Matkultur for barn. Kun 4. 

klasse! (turen er ennå ikke 

bekreftet).  

 

 

En dag å på basen for 2.-3. 

med inne / ute aktiviteter: 

Gym, aketur / skøytetur (om 

været tilsier det) Vinterbilder / 

maskelaging osv.  

4. klasse: Vi har søkt oss til et flott 

opplegg i regi av Geitmyra 

matkultursenter for barn, og kun for 

4. klasse i denne omgangen! 

Opplegget inkluderer laging av 

matretter under ekspertinstruksjon 

og en omvisning rundt senterets flott 

lokaler, samt innblikk i diverse innhus 

prosjekter. Maks 30 (de første 30 som 

er påmeldte).  

 

2.-3 klasse: Diverse inne og ute-

aktiviteter på basen og i nærmiljøet. 

 

Barna må ha med 2 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 

09.30. Tidspunktet kan flyttes til et 

tidligere tidspunkt om det bli tur! 

Torsdag 

24.02.22. 

  

Tur 1: Besøk til Sørli gård 

for kun 2.-3. kl! (turen er 

bekreftet).  

 

Tur 2: (ikke ennå bekreftet): 

Vinteraktivitetsdag på 

Skullerud for 2.-4 kl. (ikke 

ennå bekreftet 

Tur 1: Kun for 2.-3 klasse: 

Gårdsbesøk til Sørli Gård for kun 

2.-3.klasse i denne omgangen 

(maks 30 stykker, de første 30 som 

er påmeldte!).  

 

Tur 2 (evt.): Vinteraktivitetsdag på 

Skullerud for 2.-4 klasse i regi 

Skiforeningen, mulighet til å låne 

ski-utstyr. Turen er ennå ikke 

bekreftet. 4. klasse vil få første 

prioritert om det ble ikke tur for 4. 

klasse på onsdag! 

Barna må ha med 2 matpakker og 

drikkeflaske. Senest oppmøte er kl. 

09.00. Oppmøtetiden til tur / turene 

kan flyttes til et tidligere tidspunkt! 

Fredag 

25.02.22. 

 

  

Vinterkarneval/ div. 

aktiviteter, film / disko og 

kos på basen.  

 

  

Vi legger opp til fredagskarneval, 

pynte ferdig masker, fredagsfilm og 

mat kos / disko / gym. Barna som vil 

kle seg ut evt. er hjertelig velkommen.  

Barna må ha med seg 1 matpakke og 

drikkeflaske. AKS serverer 

knekkebrød & div pålegg til lunsj pluss 

evt. litt mat kos evt. Senest oppmøte 

kl. 09:30. 

 

 


