
 

 

  

Påmelding og program  

Base: Megabasen Sommeren 2021 – AKS Hasle 
 

Åpningstider 

Hver dag fra kl. 0730-1630. 

 

Plasser:   

• De med heltidsplass kan være på AKS hver dag. 

• De med deltidplass kan være mandag og onsdag.  

• Det er ikke mulig å kjøpe ekstra dager i feriene for de med deltidsplass.   

 

Bytte av lokaler for dagens elever: 

Minibasen/1. trinn flytter opp til en etasje i samme bygg til 2. etasje bygg 4. 

Mellombasen/2.trinn flytter over i bygg 5 og i 1 etasje høyre side. 

Maxibasen/3. trinn beholder samme lokaler som i dag. 

Megabasen/4. trinn flytter over til venstre side i samme bygg.  

 

Mat på AKS i sommer. 

Det er matservering alle dager, bortsett fra uke 26.    

 

Kjernetid  

Aktivitetene vil foregå i tidsrommet kl. 0900-1500 og vi ber om barna kommer før den 

tiden. Vi har opprop og informasjon kl. 0900 hver dag. Vi har dessverre ikke kapasitet 

til å ta imot barna ute på aktivitetene (gjelder utenfor huset) eller at de hentes der.  

 

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

 

Viktig å huske 

AKS har planleggingsdag fredag 13. august d.v.s. stengt.  

 

INNLEVERINGSFRIST ER søndag 13. juni 2021. 
 

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 



 

Uke 25 Base  Aktivitet  

Mandag 21/6 Megabasen Kampen Park 

Tirsdag 22/6 Megabasen Basedag 

Onsdag 23/6 Megabasen Avslutning på Gjerdrum 09:00 

Torsdag 24/6 Megabasen Basedag 

Fredag 25/6 Megabasen Botanisk Hage 

 Uke 26  

Mandag 29/6 Megabasen Tur i nærområdet 

Tirsdag 29/6 Megabasen Kampen barnebondegård/basedag (hvis det er lov) 

Onsdag 30/6 Megabasen Basedag 

 

 

PÅMELDINGSKJEMA 

 

Barnets navn: …………………………………………………………… klasse ……… (eks 4A) 

Mitt barn har heltidsplass    ___________  

Mitt barn har deltidsplassplass   __________ (kan komme mandag og onsdag) 

Fyll inn i denne siden og send den i retur pr. email til baseleder.  

 

Sommeren 2021 
          

Dag/uke 25 
Kommer ikke Kommer ca. kl Hentes ca. kl. 

Går hjem selv 

kl 

Mandag 21/6     

Tirsdag 22/6     

Onsdag 23/6     

Torsdag 24/6     

Fredag 25/6     

Uke 26     

Mandag 28/6     

Tirsdag 29/6     

Onsdag 30/6     



 


