
Program for høstferien 2021
Vi treffes på basetelefonene: 90 27 81 56 eller : 90 28 47 81. Vi er på 1 og 2 trinns basen i ferien.

Det er viktig å ha med skiftetøy, for vi avlyser ikke turer på grunn av dårlig vær. Det er ingen frokostservering i høstferien.

Mandag 4/10 Tirsdag 5/10 Onsdag 6/10 Torsdag 7/10 Fredag 8/10

Innhøsting og 
Kokkekurs

I dag rydder vi i atriet 
og høster inn det som er 
igjen.

På kjøkkenet skal vi lage 
Høstsuppe som vi skal 
kose oss med etterpå. 
Suppen spiser vi klokken 
14:00

Husk mat og drikke til 
ett måltid

De med Gratis 
deltidsplass kan 
benytte AKS denne 
dagen.

Tusenfryd/Kino

Fjærdis skal i dag til 
Tusenfryd. 
Vi tar 9:45 bussen fra Åstun. 
Vi spiser matpakke når vi 
kommer fram. Parken åpner kl
11.
(se egen info sendt)
--------------------------
Vi andre skal på Kino på kolben. 
Vi går fra AKS kl 9:30. Vi 
spiser matpakke når vi kommer 
fram. Filmen begynner kl 11

Barna må møte senest kl. 
09:30 og vi er tilbake ca. 
14 (tilbake fra Tusenfryd ca kl
16)

Husk mat og drikke til to 
måltider. 

De med Gratis deltidsplass 
kan benytte AKS denne 
dagen.

BUSH

Vi tar turen til Åsbråten og 
BUSH i dag. Besøkstid 10-
13.
Vi skal sjekke ut klubbens 
aktiviteter. 

Vi går kl 9:30 fra AKS-

Hobby på huset på 
ettermiddagen. 

Barna må møte senest kl. 
09:00 og vi er tilbake ca. 
14:00

Husk mat og drikke til to
måltider. 

RUSH

Vi tar turen til Rosenholm og 
trampolineparken RUSH. Vi har 
hoppetid kl kl 10.
Barna tar med mat og drikke i 
sekken. 
Kl 12 gjør vi oss klar for turen 
tilbake. 

Film på Nordpolen etter mat. 

Barna må møte senest kl. 09:30 
og vi er tilbake ca. 13:00

Husk mat og drikke til to 
måltider.

Tur til Bogstad Gård

Vi tar turen til Bogstad Gård i 
dag. Vi tar 10:15 bussen fra 
Åstun. Vi skal lære om 
potetferie, høstferiens 
opprinnelse, og hvor maten 
kommer fra. Vi skal plukke 
poteter. Barna får ta med hjem 
så mye poteter de kan selv klare 
å bære. De får fylle i hver sin 
grønn matavfallspose.
Vi spiser i Gapahuken før vi drar 
tilbake.

Det blir utedag hele dagen, så 
husk gode, varme og tørre 
klær/sko-støvler.

Barna må møte senest kl. 09:30 
og vi er tilbake ca. 16:00

Husk mat og drikke til to
måltider


