
 

AKS Hasle sin 4. trinns avslutningstur. 

Mandag 26. juni til onsdag 28. juni 2017. 

 

 

 



Til foresatte og barna. 

Da er det ikke lenge igjen til avslutningsturen og vi gleder oss så mye til å ta barna ut i 

fjellet/marka. Vi ønsker at alle barn og foresatte skal være så godt forberedt som 

mulig og derfor har vi skrevet en del praktisk informasjon om turen. Dette skrivet 

ønsker vi at foresatte skal ha selv til vi er kommet tilbake.  

Pakkelisten (som du finner lengre bak) er et forslag fra vår side og et minimum av hva 

du trenger å ha med deg. Husk at det er kaldere på fjellet enn her i Oslo, selv om det er 

sommer. Du kan ha ditt utstyr i en bag/koffert/ryggsekk og husk å merke "store" klær 

med navn. Tar du med deg kamera, så er det på eget ansvar, men husk at de voksne har 

med seg AKS kamera. 

På avreisedagen; Ta med deg en matbit/frukt/drikke i dagsekken din (se også 

pakkelisten), da vi har et kort stopp på veien opp. På hjemturen så smører vi nistepakken 

ved lunsj, som legges i dagsekken. 

Påmeldingsfrist: Mandag 22. mai 2017     

Informasjonsmøte:  Mandag 15. mai kl. 1800 - personalrommet 

Der vil vi hovedsak gå igjennom informasjonsskrivet og hvis du har noen 

innspill/spørsmål, så setter vi pris på å få det i forkant for å kunne gi et best mulig svar. 

 

 

 

Program 

Mandag 26. juni  

 

Kl. 08:00-08:10 Oppmøte Hasle skole 

Kl. 08:20  Legge bagasjen i bussen  

Kl. 08:30  Bussen kjører fra Hasle 

Kl. 10:00  Kort matpause og tissepause 

Kl. 11:30  Ankomst Mesnali  

Kl. 12.00-1230 Lunsj 

Kl. 12:30-13:00 Innsjekk 

Kl. 13:30-17:00 Fjelltur Sjusjøen 

Kl. 18:00-19:00 Middag 

Kl. 19:30:21:00         Kvelds aktivitet – Vandring i bygda 

Kl. 23:00  Ro på Mesnali 



  

 

Tirsdag 27. juni 

 

Kl. 08:00-09:00 Frokost 

Kl. 09:30–13:00 SOFA (samhandlingsløype)  

Kl. 12:00-12:40 Lunsj  

Kl. 13:00-15:30 Kano  

Kl. 15:30-17:00 Fritid og aktiviteter  

Kl. 18:00-19:00 Middag 

Kl. 19:30-22:00 Kveldssamling  

Kl. 23:00  Ro på Mesnali 

 

 

Onsdag 28. juni  

 

Kl. 08:00-09:00 Frokost 

Kl. 09:30–12:45 Taubane og blinktreff med pil/bue.  

Kl. 13:00-14:45 Lunsj & utsjekk. Lage matpakke. 

Kl. 15:00  Avreise fra Mesnali 

Kl. 16:30  Kort matpause og tissepause. 

Kl. 18:00-18:30 Ankomst Hasle skole 

Informasjon om antatt hjemkomst sendes ut på felles email ca kl. 1600 og 1700. 

 

Med forbehold om endringer, som evt. kan skje etter ankomst på Mesnali.  

 

 

 

 

 

 

Romfordeling: 
 Kommer etter påmeldingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pakkeliste: 
 

Ting du må ha med deg – i noe du kan bære/trille selv. 

 

 Vindtett/regnjakke og bukse 

 Ullundertøy/superundertøy 

 Fjellsko/gode tursko 

 Mellomplagg i ull og fleece 

 Innesko og/eller joggesko 

 Drikkeflaske 

 Liten ryggsekk for dagsturer (som du har med i inni bussen også) 

 Skift for 3 dager (undertøy, sokker, joggebukse, genser, t-shirt, kortbukse etc.) 

 Toalettsaker  

 Sovepose/lakenpose/sengetøy 

 Håndkle 

 

Kun hvis du har 

 Klokke  

 Kamera (eget ansvar) 

 

Det er ikke tillatt å ha med seg: 

 Mobiltelefon 

 Ipad 

 Godteri/brus 

 Spillkonsoller 

 Bladmagasiner  

 

De voksne har med seg førstehjelpsutstyr og annet praktisk utstyr inkl. kveldssnacks. 

 

Hvis uhellet skulle være ute (Noe som svært sjelden skjer). 

 

Det kan skje at barn blir syke eks. feber, da vil vi ta kontakt med foresatte for å 

drøfte situasjonen videre. Ved evt. andre skader så vil de behandlet og ivaretatt av det 

offentlige hjelpeapparatet, og deretter tas det kontakt med foresatte.  

Ved evt. småkuttskader etc. som enkelt kan behandles med plaster, vil det ikke blitt 

beskjed om, så fremt barna ikke ønsker det selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontaktinformasjon 

 
Som tidligere år er det ikke tillat for å ha med seg egen telefon på turen. De barna som 

vil, kan få ringe hjem etter maten for litt småprat, ellers henstilles det til foresatte å 

ringe/sende SMS etter middagen, hvis behov. 

 

 

Kim   93 43 98 57  - ansvarlig reiseleder  

Helle 

Dejan 

Thuy 

Robin  

Nora 

 

 

 

 

Hvis behov, så treffes Knut på telefon 977 63 269, selv om han ikke er med på turen. 

 

 

 

 

 

 

Vi håper du får nytte av skrivet og er det noe du lurer på, ta kontakt med Knut eller Kim  

Knut.lampe@ude.oslo.kommune.no eller      KimVegard.Lovstad@ude.oslo.kommune.no 

Vi vil takk for de fine 4 år vi har fått vært i sammen med ditt barn og ønske dere lykke 

til videre på 5. trinn.  

 

 

Hilsen alle oss på AKS Hasle. 
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