
Program for juleferien 2016/2017  

Her er programmet for årets juleferie. Vennligst les programmet og fyll ut elektronisk påmeldingsskjema, 
svarfrist torsdag 8.desember.  
I år skal juleferien brukes til oppussing på Storebrum-basen, så Lillebrum vil bli brukt som fellesbase f.o.m 
23.desember. 
Det er veldig viktig at dere der hjemme leser og følger med på programmet, da det er litt variasjoner i 
oppmøtetid og hva barna trenger å ha med. 
Åpningstiden i ferien er: 07.30 – 16.30. Barn med halv plass disponerer kun to dager pr. uke i ferien.  

VI GLEDER OSS MASSE TIL EN FLOTT FERIEUKE  
 

DAG AKTIVITET INFORMASJON 

Torsdag 22.12 
 

Juleverksted på basen Juleverksted og pepperkakeverksted på basen.  
Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske. Vi serverer 
julelunsj.  
Senest oppmøtetid kl. 10.00 

Fredag 23.12 Juleavslutning med film Vi ser en julefilm og spiser grøt. Vi avslutter også 
juleverkstedet.  
Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske.  
Senest oppmøtetid kl. 10.00 

Tirsdag 27.12 Tur i nærmiljøet Vi prøver å ta en aketur til Sindrebakken (med 
snø/værforbehold). Hvis ikke går vi på tur i nærmiljøet. Tur 
fra kl. 11.00 – 13.00.  
Basen er stengt mens vi er på tur.  
Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske. Vi serverer 
lunsj.  
Senest oppmøtetid kl. 10.00.  

Onsdag 28.12 Skøytetur til Valle Hovin Vi drar ca. kl. 10.00 og er tilbake senest kl. 15.00.  
Alle barn må ha hjelm for å kunne gå på skøyter.  
Hockeykøller er ikke tillatt. 
AKS betaler inngang.  
Leie av skøyter: 40kr + hjelm 5kr 
Barna må ha med seg 2 matpakker og gjerne en termos 
med varm drikke. Husk varme/vanntette klær og ullsokker!  
Senest oppmøtetid kl. 09.30  

Torsdag 29.12 Basedag Basedag med forskjellige aktiviteter som gym, hobby og 
spill.  
Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske. Vi serverer 
lunsj. 
Senest oppmøtetid kl. 10.00 

Fredag 30.12 Basedag Basedag med forskjellige aktiviteter, bl.a. disko i 
teatersalen.  
Barna må ha med 1 matpakke og drikkeflaske. Vi serverer 
lunsj.   
Senest oppmøtetid kl. 10.00 

Mandag 02.01 Kinotur til Symra kino 
«Syng» i 2D 

Vi ser filmen «Syng». Vi går kl. 10.00 og er tilbake senest kl. 
14.00.  
Kino koster 50kr. Det er ikke lov å ha med penger til godteri. 
Barna må ha med 2 matpakker og drikkeflaske. 
Senest oppmøtetid 09.30 

 


