
PROGRAM HØSTFERIEN URANUS  
 
 
 

Uranus : 900 87 939 
Suzana1810@osloskolen.no 

 
 

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 HØSTFERIE 😊 

MANDAG 28.9 TIRSDAG 29.9 ONSDAG 30.9 TORSDAG 1.10 FREDAG 2.10 

Basedag  Tur til skullerudstua  Aktivtetssdag på AKS  Tur til svarta Basedag 

Vi starter høstferien med en 
koselig basedag med 
forskjellige aktiviteter! Blant 
annet matlaging. Kanskje det 
blir en tur til griser'n og har 
naturbingo   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vi går fram og tilbake til skullerud stua 
og koser oss. Vi tenner bål, så barna 
kan ha med seg pølser eller andre ting 
man kan legge på bålet.  

Her skal vi ha mange aktiviteter  på 
løpebanen. Vi kjører stafett, 
konkurranser og morsomme 
aktiviteter. Vi har gymsalen også 
helt for oss selv, så det skal vi nyte 
  

Barna kan ha med seg grillmat og 
noe kos i matpakken. Vi tenner bål 
og lager pinnebrød   
 

 

Vi avslutter Høstferien med en 
hyggelig basedag med 
forskjellige hobby aktiviteter og 
film på Ibsen.  

 

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

skift, utetøy, klær etter vær! 
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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:  
Grillmat eller noe annet godt i matpakken 

og noe godt i termosen.  
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Oppmøte senest: Oppmøte senest:  Oppmøte senest: Oppmøte senest:  Oppmøte senest: 

Vi tar forbehold ved dårlig vær 

og håper på strålende høstvær  
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