
 

INFORMASJON OM VINTERFERIEN PÅ AKS SAGENE 2017       
Påmelding:  
Påmeldingsskjema kan leveres på Jupiter, Neptun og Pluto eller så kan dere gjerne sende påmelding på mail til oss. 
ellinor.eide@osloskolen.no     dan.lorntzsen@osloskolen.no      karima.aoudia@osloskolen.no  
 
 
Påmeldingsfrist er torsdag 2 februar. 
 
For barn med halv plass:   
Barn med halv plass kan bruke 2 hele dager per uke. 
 
Oppmøtetid:  
Vi ber om at barnet kommer til oppmøtetid senest kl 09.00 om det ikke står noe annet. Vi har dessverre ikke noe alternativ til de barna som 
kommer etter at gruppene har dratt. 

 
Ta med:  
Vi ber om at barnet får med seg nok mat og drikke. Vi er mye ute så det er viktig at barnet har varme vinterklær som dress, boblebukse/jakke, 
votter, lue osv. Barnet bør også ha regntøy og skiftetøy hengende på Aktivitetsskolen.  
Den dagen vi skal på Sognsvann er det fint om de av barna som har, kan ta med seg skøyter og hjelm, evt. ski hvis snø 
På kino dagen må barnet ta med 50,- kr til dette.  
 
Ved spørsmål er det bare til å ta kontakt på tlf. 22807730/37.  
 
Vennlig hilsen 
 
Ellinor,   Dan og Karima 
Jupiter,  Pluto    Neptun 



 

                                                                  Pluto vinterferien 2017           
                                                      Aktivitetsskolen Sagene  

Uke 8 Mandag 20/2 Tirsdag 21/2 Onsdag 22/2 Torsdag 23/2 Fredag 24/2 

Aktivitet: 

Museum 
 
Vi drar på tur til 
teknisk museum hvor 
de blant annet viser 
barna 
redningsøvelser, et 
magisk 
såpebobleshow, 
fortellerstund under 
stjernehimmelen og 
masse mer! 
 
       
 
 

Aktivitetssdag 
på Sognsvann  
 
Vi drar til Sognsvann 
sammen med de andre 
basene hvor vi skal gå 
på skøyter, ski (hvis 
det er snø), har quiz og 
lek i skogen og tenner 
bål der vi griller 
fiskekaker.  
 
 

Kino 
 
Her drar vi på kino og 
koser oss med en 
film. 
 
              
 
 

Hjemmedag 
 
 
Her finner vi på 
masse gøy på AKS. 
Barna får selv velge 
aktiviteter de har lyst 
til å gjøre. 
 
 
     
 
 
 

 

Karneval 
 
Vi trommer i stand 
karneval her på Aks. 
De av barna som har 
lyst kan kle seg ut og 
så blir det disco, 
ansiktsmaling, 
forming, baking osv. 
 

      
 
 

Meny: Fiskeboller i 
langpanne m/poteter Fiskekaker m/brød Rundstykker m/kakao Grønnsaker m/dip og 

foccacia 
Pølser m/brød/ lompe 
Boller m/krem 

Ha med: 
Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 
 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 
Skøyter 
Ski 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 
 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 
 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 
 

Oppmøte 
(senest): Kl. 09.30 Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 09.00 Kl. 10.00 
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Sett kryss om barnet kommer eller ikke 

	 	 	 	 	 	

Uke	8:	 Mandag	20	februar	 Tirsdag	21	februar	 Onsdag	22	februar	 Torsdag	23	februar	 Fredag	24	februar	

Pluto	 Museum	 Aktivitetsdag	på	Sognsvann	 Kino	 Hjemmedag	 Karneval	

Kommer:		 		 		 		 		 		

Kommer	ikke:		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Navn på barnet:…………………………………………….. 

 

Dato…………………….  Foresattes underskrift………………………………………………… 

 

Mail: dan.lorntzsen@osloskolen.no 

 
 


