
  

Påmelding og program   

Minibasen, Mellombasen og Megabasen 

Høstferien 2017 – AKS Hasle 
Bussavganger: 

Fra Tiedemannsjordet kl. 0800 og 0845 retur kl. 1530 og 1615 

Fra Keyserløkka  kl. 0800 og 0845 retur kl. 1530 og 1615 

 

Programmet finner du på neste side. NB! Legg merke til at hvert trinn kan ha 

forskjellige aktiviteter hver dag. 

 

Barna må ha med seg nok mat på turdager og godt med drikke hver dag I EGEN SEKK, 

så fremt det ikke står noen annet på dagsprogrammet. Det andre måltidet står 

Aktivitetsskolen for (som vanlig). 

 

 

Barna må ha tøy etter været, da vi skal være ute hver dag. 

 

 

INNLEVERINGSFRIST ER TIRSDAG 26. September 2017.  
 
 

 

Påmeldingsskjema finner du på siste side (ta kopi, lim inn og svar på emailen fra baseleder) 

og kryss av.  

 

Med vennlig høsthilsen fra alle oss på Aktivitetsskolen Hasle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmeldingskjema er på siste side!  



Høstferien 2017 
Dag/uke 40 Basene         Aktiviteter 

Mandag 

02/10  

 

Mini 

 

Basedag - med formings/kunst aktivitet fra eksterne 

lærere. 

Mellom 2 

 

Basedag og med fysisk aktiviteter i gymsalen. 

Mellom 3 Basedag og med fysisk aktiviteter i gymsalen. 

Mega – Alle drar. 
Huskeliste: 

Varme og vanntette 

klær. Vi skal være mye 

ute, uansett om det 

blåser, regner eller 

snør! 

Varme og vanntette 

sko. Vi holder oss ikke 

alltid på stien, så man 

kan fort bli kald og våt 

på beina med dårlig 

skotøy. 

Utdanningsetaten (UDE), i samarbeid med Våtmarkssenteret i Oslo, 

avdeling Østensjøvannet, ønsker elever i Aktivitetsskolene velkommen til 

"En magisk dag i skogen!" 

Dagen starter inne på besøkssenteret, før man sammen går på 

oppdagelsesferd ute i naturen rundt Østensjøvannet. Elevene skal være 

naturdetektiver og lærer å bruke sansene aktivt for å bli mer årvåkne i 

naturen. Elevene blir kjent med lydene av noen av de vanligste fuglene, og 

ser etter spor og tegn på spor. Denne dagen står mestring, læring og 

naturglede i fokus! 

Opplegget ledes av naturveileder Randy Gunnar Lange. For mer 

informasjon om senteret: 

http://www.ostensjovannet.no/senteret  

 

Tirsdag 

03/10 

Mini Turdag 

Mellom og Mega 

 

Fotball turnering på Hasle skole i sammen med AKS`ene 

Teglverket skole og Grünerløkka  

For de som ikke vil være med, så blir det aktiviteter på 

skolen.  

Onsdag 

04/10 

Mini  Basedag – aktivtiter på skolen. 

Mellom 2  Basedag - med formings/kunst aktivitet fra eksterne 

lærere. 

Mellom 3 Teknisk museum  

Mega  

 

Teknisk museum 

Torsdag 

05/10 

Mini Turdag 

Mellom 2 Teknisk museum 

Mellom 3 Basedag - med formings/kunst aktivitet fra eksterne 

lærere. 

Mega 4 Basedag - med formings/kunst aktivitet fra eksterne 

lærere. 

Fredag 

06/10 

Mini, Mellom og 

Mega 

Basedag for alle basene. Med fysisk aktiviteter i gymsalen. 

Med forbehold om skrivefeil og at endringer kan skje på kort varsel til barna. Oppdaterte program vil finnes på 

hjemmeside. Bortfall av aktiviteter vil nødvendigvis ikke føre til nye eller annen kompensasjon. 

 

Første skoledager etter ferien er mandag 9. oktober, 

som er en vanlig skoledag. 

 

http://www.ostensjovannet.no/senteret


 

 

PÅMELDINGSKJEMA 

 

Barnets navn: …………………………………………………………… klasse ……… (eks 3A) 

Mitt barn har hel plass    ___________ 

Mitt barn har halv plass   __________ (kan gå 2 hele dager pr. uke) 

Fyll inn i denne siden og send den i retur pr. email til Faramarz eller Knut. 

Busstidene er avgangstider fra bussholdeplassen. IKKE ankomsttider. Sett 

kryss. Antatt busstid ca. 5. min. 

Dag/dato 
Kommer 

ikke 

Bussholdeplass om 

morgenen er den samme 

som på ettermiddagen 

Buss kjører 

til Brynseng 

 

Buss kjører til 

Hasleområdet 

    Bunnpris 
Tidemanns 

jordet 
0800 0845 1530 1615 

Mandag 2/10        

Tirsdag 3/10               

Onsdag 4/10               

Torsdag 5/10               

Fredag 6/10               
 


