
PROGRAM HØSTFERIEN SATURN  
 
 
 

Saturn: 991 02 132 
Suzana1810@osloskolen.no 

 
 

Vi ønsker ikke å reise kollektivt, så vi holder oss i nærmiljøet og finner på mange spennende aktiviteter. Husk også å gi beskjed til basen 

dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer. Endringer i programmet kan forekomme i tråd med endrede retningslinjer knyttet til 

smittevern.  

GOD HØSTFERIE 😊 

MANDAG 28.9 TIRSDAG 29.9 ONSDAG 30.9 TORSDAG 1.10 FREDAG 2.10 

TUR til Karlsrud lekeplass Tur til trollskogen   BASEDAG TUR til bålplassen Basedag  

 

 
 

Ved Karlsrud T-bane er det en 
kjempe fin lekeplass som barna kan 
utforske og teste ut   

 
Her koser vi oss i høstlige 

naturomgivelser og leter etter 
høsttegn   

 
 

 

                        
Vi koser oss med aktiviteter inne og 
ute. Vi har gymsalen, så der skal vi 
koses oss masse  Barna skal få lov til 
å lage sin pitapizza   
 

 

 
 

Vi drar på tur til Bålplassen, griller 
og utforsker høstnaturen!  

 

 
 

 

Vi avslutter Høstferien med en 
hyggelig basedag med 
forskjellige aktiviteter som 
hobby, gymsal og film   
 

 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 

KAN HA MED:  
Noe godt i matpakken og noe godt i 
termosen. 

  KAN HA MED:  
Noe godt i matpakken og noe godt i 

termosen. 

KAN HA MED:  
Noe godt i matpakken og noe godt i 
termosen. 

   KAN HA MED:  
Grillmat eller noe annet godt i 

matpakken og noe godt i termosen. 

  KAN HA MED:  
Noe godt i matpakken og noe godt i 
termosen. 

Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: Oppmøte senest:  Oppmøte senest: 

Vi tar forbehold ved dårlig vær 

og håper på strålende høstvær  

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

