
 
 

Program og påmelding og vinterferien 2017 – AKS Hasle 
Til foresatte og barn på Aktivitetsskolen Hasle. Her kommer program og påmelding for 

vinterferien 2017. Vi ønsker oss tilbakemelding innen søndag 12. februar, uansett om du 

kommer eller ikke.   

 

Kjernetiden er fra kl. 0930-1530, da vi har samlingsstund kl.0930 med opprop og informasjon 

om dagen hvis det ikke står noe annet. Tirsdagen er det oppmøte kl.0900. Forsøk å unngå å 

komme i siste liten, da turer legges opp til at vi drar innenfor disse tidene. Det er alltid 

voksne igjen på skolen. 

Husk at alle barna møter på Megabasen hver dag, hvor vi skal ha vår base i vinterferien. 

Du må ha med deg 1 matpakke hver dag og drikkeflaske. Vi har fortsatt mat på 

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

 

Informasjon om aktiviteter finner du også på side 3 og påmeldingskjema er på 

side 2. 
Dag      Basene  Aktiviteter  

Mandag  

20/2 
Mini Basedag med vinteraktiviteter på skolen 

Mellom Sjakk turnering på AKS Grünerløkka. Egen påmelding for de som vil 

være med. De andre får et godt aktivitetstilbud på skolen med 

vinteraktiviteter.  

Mega Sjakk turnering på AKS Grünerløkka. Egen påmelding for de som vil 

være med. De andre får et godt aktivitetstilbud på skolen med 

vinteraktiviteter. 

Tirsdag 

21/2 
Mini Innebandy: På AKS Teglverket i sammen AKS Grünerløkka. HUSK 

OPPMØTE 09:00. Gymtøy og vanlig klær går fint. Det er også 

behov for tilskuere for å heie på Hasle 

Mellom Innebandy: På AKS Teglverket i sammen AKS Grünerløkka. HUSK 

OPPMØTE 09:00. Gymtøy og vanlig klær går fint. 

Mega Innebandy: På AKS Teglverket i sammen AKS Grünerløkka. HUSK 

OPPMØTE 09:00. Gymtøy og vanlig klær går fint. 
Onsdag 

22/2 
Mini Skøytedag på Valle Hovin for de som vil. De andre får tilbud på basen. 

NB! På skøytedagen er det påbudt med hjelm. Ta med deg utstyr og 

har du ikke, så låner vi det det på Valle. 
Mellom 

Mega 

Torsdag 

23/2 
Mini Basedag for alle 

Basedag for alle 

Basedag for alle 
Mellom 

Mega 
Fredag 

24/2 
Mini Akedag i Tøyenparken: Vi tar med oss akebrett, varme klær og godt 

humør! AKS har nok rompeakebrett til alle, men det er lov å ta med 

eget akebrett. 
Mellom 

Mega 
 (Forbehold om at endringer kan skje uten varsel og evt skrivefeil) 

 



 
 

Svarskjema  
Helst elektronisk innen søndag 12. februar 2017.  

 

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

Mitt barn har hel plass    ___________                     

Mitt barn har halv plass   __________ (plassen kan benyttes i 2 dager).   

Dato Kommer 

ikke 

Kommer ca 

kl 

Går selv kl Hentes 

ca. kl 

Er med på Sjakk turnering 

for Mellom og Megabasen. 

20/2      

21/2      

22/2      

23/2      

24/2      

 

Skolen starter igjen mandag 27. februar til vanlig tid. 

 

 

Les mer om aktivitetene på neste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Om aktivitetene: 

 
Sjakk turnering:  

Er ditt barn interessert i sjakk og har grunnleggende kunnskaper, så kan hun/han bli med. Barna skal 

spille imot elevene på samme trinn og det vil bli flere runder før det kåres en vinner for hver trinn. Det 

er en erfaren sjakk instruktør som vil organisere og bistå elevene i sammen med personale fra Hasle. 

Vi trenger å vite hvor mange som blir med, derfor har vi egen påmelding til den aktiviteten. Husk å 

krysse av, eller gi beskjed ved påmelding om ditt barn blir med. 

 

Innebandy: 

Vi drar til Teglverket hvor spiller imot de andre AKS`ene. Det deles inn i egne lag for 1. og 2 trinn. 

Elever på 3. og 4. trinn slåes i sammen til et lag. Vi trenger også tilskuere for å heie på Hasle. Det vil 

bli mat servering av pølser (også Halal). Barna kan ta med seg gymtøy (i egen bag) og skifte der borte. 

Husk oppmøte kl. 0900!  Vi vil oppfordre alle barna til å bli med, men de som ikke vil få bli ivaretatt 

her.  

 

Valle Hovin: 

Vi går bort ditt samlet for de elever som vil delta. Har du ikke utstyr, så låner vi det på Valle. 

 

Akedag: 

Vi drar ned til Tøyenparken og vil du ta meg egen kjelke eller brett, så er det i orden. For deg som tar 

med egen kjelke så er det "kult" hvis du også har på deg hjelm.  

 

Basedag: 

Da vil barna få tilbud om flere aktiviteter som de kan velge imellom. Hva som skjer den enkelte dag, gis 

det beskjed om på fellessamling kl. 0930.  

 

 

 

 


