
 

INFORMASJON OM VINTERFERIEN PÅ AKS SAGENE 2022       

Her er programmet til de som skal være på AKS i vinterferieuken.  
 
For barn med halv plass (gratis kjernetid):   
Barn med halv plass kan bruke plassen 2 dager denne uka fra kl. 09.00-15.00. 
 
Jupiter og Neptun kommer til å være sammen på Jupiter basen. Vi har morgenåpning som vanlig på Pluto fram til ca. kl. 08.30. Etter det så 
er vi på Jupiter eller på tur.  
 
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.  

 

 

Ved spørsmål er det bare til å ta kontakt på skolemelding eller tlf. 22807730/31 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellinor, Yasmina og Karima 

                                                

 

 



 

                                         Jupiter og Neptun Vinterferien 2022           

                                                      Aktivitetsskolen Sagene  

Uke 8 Mandag 21/2 Tirsdag 22/2 Onsdag 23/2 Torsdag 24/2 Fredag 25/2 

Aktivitet: 

Teknisk museum 
 
Vi drar til Teknisk 
museum på kjelsås 
der vi skal utforske 
og kose oss hele 
dagen.  
         

  
 

Kino på Deichman 
 
Vi drar til 
Deichmanske 
bibliotek på Schous 
plass hvor vi skal se 
på Gubben og katten. 
Etterpå drar vi til 
Sofienbergbergparken 
og leker der. 

        

        Tur til 
Frognerseteren  
 
Vi drar opp til 
Frognerseteren hvor 
vi skal ake og leke i 
skogen. 

         

 
Hjemmedag 
 
Vi blir på AKS hvor vi 
skal kose oss med 
matlaging, forming, 
lage masker til 
karneval, gym osv.            

      
 
       

 
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: 
Matpakke x 2  
             

Matpakke x 2 
 

Matpakke x 2  
 

Lapskaus 
 
 

Pølser m/brød/ lompe 
Vi serverer kylling 
pølser/fiskekaker 
(de som skal ha 
halal/vegetar må ta 
med selv) 
Boller m/krem 

Ha med: 
Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 

Matpakke x 2 
Drikkeflaske m/drikke 
(gjerne varm drikke) 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 

Matpakke  
Drikkeflaske m/drikke 

Oppmøte 
(senest): 

Kl. 09.00 Kl. 09.00 Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00 

 


