
Program for Påskeferien 2017  

 

Her er programmet for årets påskeferie. Vennligst les programmet og fyll ut elektronisk 
påmeldingsskjema,  

Svarfrist 31.mars. Alle må svare på påmeldingsskjemaet, også de som tar fri. 
Både pga. ferieavvikling, og for at vi skal kunne planlegge og gjennomføre en spennende og 
innholdsrik ferie trenger vi oversikt over hvor mange barn som kommer. Vi ber derfor om at 
dere gir beskjed dersom det skulle bli endringer i den opprinnelige påmeldingen, dvs. at ditt 
barn tar fri/kommer likevel. 
Det er veldig viktig at dere der hjemme leser og følger med på programmet, det er mye viktig 
info om hva barna trenger å ha med seg, og beskjeder vedr. påmeldingen.  
 

Barn med halv plass disponerer kun to dager pr. uke i ferien. Åpningstiden er kl. 07.30 – 
16.30! 

VI GLEDER OSS MASSE TIL EN FLOTT FERIE  
 

DAG AKTIVITET INFORMASJON 
Mandag 10.04 

 
1.-3.klasse: Tur til 

Skullerudstua.  
 
 
 
 
 

4.klasse: Tur til 
klatresenteret på 

Skullerud.  

1. – 3.klasse drar på tur til Skullerudstua. Vi 
griller pølser og koser oss ute.  
Senest oppmøtetid kl. 09.30.  
Vi er tilbake fra tur senest kl. 14.30. 
Denne dagen trenger barna 1 matpakke og 
drikkeflaske. AKS tar med pølser.  
 
4.klasse drar på tur til det nye klatresenteret på 
Skullerud. AKS dekker turen.  
Senest oppmøtetid kl. 09.30.  
Vi er tilbake fra tur senest kl. 14.30.  
Denne dagen trenger barna 2 matpakker og 
drikkeflaske.  
 
NB! Basen er stengt mens vi er på tur.  

Tirsdag 11.04 Basedag med 
påskeverksted  

Vi har påskeverksted og morsomme aktiviteter 
på basen.  
Senest oppmøtetid kl. 09.30  
Barna trenger å ha med seg 1 matpakke og 
drikkeflaske.  
AKS serverer arme riddere til lunsj. 

Onsdag 12.04 Basedag med 
påskeegg-jakt.  

Vi har påskeegg-jakt ute på skolens område. Vi 
avslutter dagen med film i teatersalen.  
Senest oppmøtetid kl. 09.30 
Barna trenger å ha med seg 1 matpakke og 
drikkeflaske.  
Vi serverer påskelunsj med varm kakao.  

 


