
 
 

JULEFERIEN 2016 Aktivitetsskolen Hasle 

Mini, Mellom og Megabasen 
 

 

Hei, alle foresatte med barn på Aktivitetsskolen Hasle. Her kommer programmet for 

juleferien 2016 og vi setter stor pris på om du kunne ha levert svarslippen – helst pr. 

email - innen fredag 16. desember, uansett om barnet ditt kommer eller ikke.  

 

Viktig å huske: Minibasen og Mellombasen skal være på Megabasen hver dag i juleferien. 

 

Barna må ha med seg 1 matpakke hver dag og drikkeflaske. Vi har fortsatt mat på 

ettermiddagen som vanlig. Husk å ha med riktig klær, fordi vi skal være ute hver dag. 

 

Kjernetiden er fra 0930 – 1530 og aktivitetene er innenfor dette tidsrommet. 

Hver dag er det fellessamling kl. 0930 med informasjon til barna og vennligst møt opp i 

god tid. 

 

Til deg meg halvdagsplass: 

Trenger du flere dager? Vi gir tilbud om å gå opp til full plass i desember 2016. Det er 

IKKE mulig å kjøpe enkle dager.  

I ukene 51 og 1 så gjelder 12 timers uke som vanlig. De som ikke overholder tidene, får 

tillegg automatisk senere for en hel måned med 2017 takst, uten nærmere varsel. 

 

 

INNLEVERINGSFRIST ER FREDAG 16. desember 2016  

Påmeldingsskjema finner du på siste side (ta kopi, lim inn og svar på emailen) og kryss av.  

 

 

 

Med vennlig julehilsen fra alle oss på Aktivitetsskolen Hasle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Juleferien 2016 
 

Dag/uke 51, 52, 1    Basene  Aktiviteter 

Torsdag 22/12  

Nb! For de som har 

halvdagsplass så gjelder 12 

timers uke også i dag. 

Mini/Mellom Basedag med førjulsaktiviteter og kos.                

Info. på fellessamlingen  

Mega  Et utrolig bra tilbud – vi lager glassbilde med Marianne 

Loraas Hertzberg fra Illustrasjonshuset. Les mer om 

denne fine aktiviteten på side 3. 

Fredag 23/12  
Nb! For de som har 

halvdagsplass så gjelder 12 

timers uke også i dag. 

Mini/Mellom Et utrolig bra tilbud – vi lager glassbilde med Marianne 

Loraas Hertzberg fra Illustrasjonshuset. Les mer om 

denne fine aktiviteten på side 3. 

Mega  Basedag med førjulsaktiviteter og kos.                  

Info. på fellessamlingen 

Tirsdag 27/12 Alle basene  Basedag med diverse morsomme aktiviteter.        

Info. på fellessamlingen 

Onsdag 28/12 Alle basene  Basedag med diverse morsomme aktiviteter.        

Info. på fellessamlingen 

Torsdag 29/12 Alle basene  Basedag med diverse morsomme aktiviteter.       

Info. på fellessamlingen 

Fredag 30/12 Alle basene Basedag med diverse morsomme aktiviteter.        

Info. på fellessamlingen 

Mandag 2/1-2017 Alle basene Basedag med diverse morsomme aktiviteter.       

Info. på fellessamlingen         

Nb! For de som har halvdagsplass så gjelder 12 

timer ukes fra i dag av. 

Første skoledag etter jul-og nyttårsferien er tirsdag 3. januar 2017 

(Forbehold om at endringer kan skje på kort varsel, utgåtte aktiviteter vil ikke nødvendigvis bli kompensert og evt. 

skrivefeil). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Glassbilder 
Marianne i fra Illustrasjonshuset i Drammen er tilbake hos oss igjen.  

Denne gangen skal vi lage glassbilder (16x16 cm) som må brennes før de kan fås 

med hjem, slik at dette vil kunne være en fin forsinket julegave i januar 2017. 

Bitene som skal settes på rammen er av ekte glass og vi tar HMS på alvor. Barna 

vil ha på seg forkle og vernebiller for bl.a. å unngå å gni seg i øynene. Gode og 

tydelige instrukser vil bli gitt barna i forkant av aktiviteten.  

Barna deles inn i grupper på 10 elever på fellessamlingen om morgen. 

 

Slik kan bildene se ut: 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Svarskjema 
Helst elektronisk/e-post/Leveres innen fredag 16. desember 2016. 

Mini- og Mellombasen leveres: Faramarz.almassy@ude.oslo.kommune.no 

Megabasen leveres: Knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

 
Barnets navn: …………………………………………………………… klasse ……… 

De som har Halv plass kan være; 

 Uke 51 inntil 12 timer for hele uken 

 Uke 52 Inntil 2 fulle dager  

 Uke 1 og Mandag 2. januar 2017 så gjelder det vanlig 12 timers uke.  

Vi har plass: 

Hel:________ 

Halv:________  

Dato Kommer 

ikke 

Kommer 

ca kl 

Går selv 

kl 

Hentes 

ca. kl 

Tors. 22/12     

Fre. 23/12     

Tirs. 27/12     

Ons. 28/12     

Tor. 29/12     

Fre. 30/12     

Man. 2/1-

2017 
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