
PROGRAM VINTERFERIEN 2021 SATURN  
 
 
 

Saturn: 991 02 132 
Suzana1810@osloskolen.no 

 
 

I vinterferien har vi delt barna i 2 kohorter, Saturn 1 og Saturn 2. Alle påmeldte fra A og C klassen er en kohort, og B klassen er en egen kohort. Vi bruker AKS rommet og B klasserommet når 

vi er inne. Kohortene kan være sammen ute og vi drar på turer sammen. Vi håper på en snørik vinterferie, men hvis det skulle bli umulig å ake eller stå på skøyter finner vi andre løsninger!  

Vi ønsker ikke å reise kollektivt, så vi holder oss i nærmiljøet og finner på mange spennende aktiviteter både inne og ute.  Vær oppmerksom på oppmøte tidene, barna kan møte låst dør om 

de kommer senere enn oppsatt tid.  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 VINTERFERIE 😊  

MANDAG 22.2 TIRSDAG 23.2 ONSDAG 24.2 TORSDAG 25.2 FREDAG 26.2 

Aking/skøyter Bålplassen  Aking/skøyter  Basedag/tur i nærmiljøet Basedag/Kosedag 

Her kan barna velge mellom å 
gå på skøyter ved hallen eller 
ake i griser'n.  
Barna kan ha med akematter 
eller skøyter.  
Vi anbefaler hjelm til aking.  
Hjelm er påbudt for de som vil 
stå på skøyter. 

 

Barna kan ha med seg grillmat og noe 
kos i matpakken. Vi tenner bål og 
koser oss i skogen!  

 
 
 

 

Her kan barna velge mellom å gå på 
skøyter ved hallen eller ake i 
griser'n.  
Barna kan ha med akematter eller 
skøyter.  
Vi anbefaler hjelm til aking.  
Hjelm er påbudt for de som vil stå på 
skøyter.  

Her ser vi an vær og vind og går en 
liten tur i nærmiljøet  Kanskje 
finner vi en fin lekeplass å leke på   
 

 

Vi avslutter vinterferie med en 
hyggelig basedag med 
forskjellige hobby aktiviteter, 
gymsal og danseleker. Vi 
serverer TACO til 13.30 
måltidet. 
 

 

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 ett måltid, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til ett måltid, 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: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

