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Påmelding Høstferien 

 

Bøler aktivitetsskole 1 .oktober - 5. oktober 2018 

Høstferien 2018  holder vi heldagsåpent ved aktivitetsskolen i tidsrommet 07.30—16.45 hver dag. Vi arrangerer 

ulike turer og opplegg for barna denne uken, og programmet kan dere se i ukeplanen på neste side. 

 

Programmet krever påmelding 

For at vi skal kunne planlegge bemanning, billetter og liknende, er vi avhengige av at de som ønsker å være med 

på heldagsåpent gir oss beskjed.Vi må også få en beskjed fra de som ikke kommer. De som melder seg på innen 

fristen er automatisk påmeldt program/turer den dagen, med mindre vi får beskjed om noe annet. Meld på via 

mail.  

1.klasse (Knerten)  bjorn.jivhem@ude.oslo.kommune.no 
2. klasse (Rundtomkring )  kenneth.brataas@ude.oslo.kommune.no 
3. og 4.klasse (Kanutten)   monica.andersen@ude.oslo.kommune.no  
   
 

Påmeldingsfrist:    Fredag 28. september 2018 

 

Har ditt barn halvdagsplass? Barn med halvdagsplass kan bruke aktivitetsskolen maks to dager i vinterferien 

Vennligst skriv på påmeldingen hvilke to dager ditt barn kommer. 

 

Husk å sende med barna det de trenger 

Matpakke og drikkeflaske:  Alle barna må ha med én matpakke og drikkeflaske hver dag.  

Det andre måltidet får barna her på aktivitetsskolen. 

Klær og skiftetøy: Vi kommer til å være mye ute, uavhengig av vær, så alle må ha med seg 

passende klær til uteaktivitet, samt skiftetøy, hver dag. 

Ekstra utstyr: Enkelte turer kan kreve ekstra utstyr. Se plan for den aktuelle dagen. 

 

Annen praktisk informasjon 

Oppmøte for turer: Alle som skal være på AKS må møte senest klokken 09.30. 

Inn -og utkryss: Under heldagsåpent sitter innkryssansvarlig i 1b sitt klasserom (B-bygget). Husk 

å krysse barna inn og ut hver dag. 
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Program for høstferien 

 

 

 1.- og 4. Trinn 2.-  3. Trinn 

Mandag 

01. oktober 

Skogtur                                                            

Vi drar på tur i nærområdet. Vi kommer 

til å lage bål hvor det blir mulighet for å 

grille. Vi står for maten. 

Skogtur  

Vi drar på tur i nærområdet. Vi kommer til 

å lage bål hvor det blir mulighet for å grille. 

Vi står for maten. 

Tirsdag 

02. oktober 

Kinodag i auditoriet                                     

Vi skaper vår egen kinosal her på skolen 

og ser på film sammen med m-klassen og 

koser oss med popcorn. 

Teknisk museum                                             

Vi drar på tur til teknisk museum. 

Onsdag 

03.oktober 

Teknisk Museum.                                          

Vi drar på tur til teknisk museum. 

Kinodag i auditoriet  

Vi skaper vår egen kino her på bøler og ser 

på film. Vi koser oss med popcorn. 

Torsdag 

04.oktober 

Spill  og lek dag på  AKS 

 

Spill og leke dag på AKS 

 

Fredag 

05.oktober 

Bølerkiosken 

Vi lager egne penger og kjøper varer i 

Bølerkiosken. 

Bølerkiosken 

Vi lager egne penger og kjøper varer i 

Bølerkiosken. 

 

 

  

Velkommen skal dere være! 

 

 


