
PROGRAM UKE 32 OG 33 URANUS AUGUST 2020 

  

Avdelingstelefon Uranus : 90087939 

 

HEI ALLE SAMMEN OG VELKOMMEN TILBAKE TIL NYTT AKS-ÅR! 😊 De som skal jobbe på Uranus i år er: Suzana (baseleder), Silje, Jawad, Christina, Besjana, Kine, Anders, 

Sina.  

 

 
 
 

Husk å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer. 

Vi kommer til å oppholde oss på Uranus. 

NB: Alle gå hjem avtaler må avtales på nytt for skoleåret 2020-2021 

Mandag 3.8 Tirsdag 4.8 Onsdag 5.8 Torsdag 6.8 Fredag 7.8 

BASEDAG TUR TIL NÆRMILJØET  
 

BASEDAG  
 
 

TUR TIL NÆRMILJØET TUR 

«Velkommen tilbake dag» 
med forskjellige aktiviteter.  

 
 

Vi finner en et område i 
"Griser'n" 

Det blir forskjellige 
aktiviteter som f.eks 

matlagingsgrupper   

Vi tar en tur til 
skogen(Solkollen). Vi 

utforsker Lambertseter.  

Vi drar til trollskogen ved 
Bunnpris og utforsker skogen 

der.  

VIKTIG!!! BARNA MÅ HA MED HVER DAG: 2 MATPAKKER + DRIKKE                  
SKIFTETØY OG KLÆR ETTER VÆR 

Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: 
PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 

med «ha med leker» i 
sommerklubben 

PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben 
 

Noe godt i matpakken og noe 
godt å drikke 

PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben 

PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben 
 

Noe godt i matpakken og noe 
godt å drikke 

PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben 
 

Noe godt i matpakken og noe 
godt å drikke 

Info: 
PGA Covid-19 tiltak kommer vi ikke til å dra på turer med offentlig transport denne sommerklubben. 

Turer/Aktiviteter kan endre seg i forhold til været 

Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9 

 

HVIS DERE KOMMER SENERE ENN OPPMØTETIDENE RISIKERER DERE Å MØTE LÅST DØR! 
VI ER TILBAKE FRA TURER SENEST CA KL. 15 
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Husk å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer. 

Vi kommer til å oppholde oss på Uranus. NB: Alle gå hjem avtaler må avtales på nytt for skoleåret 2020-2021 

Mandag 10.8 Tirsdag 11.8 Onsdag 12.8 Torsdag 13.8 Fredag 14.8 

BASEDAG TUR TIL BÅLPLASSEN STENGT STENGT 
 
 

TUR TIL BALLPLASSEN 

Det blir forskjellige 
aktiviteter.  Vi åpner opp for 
gymsal-aktiviteter (vi følger 
FHI rådene for sportslig 
aktivitet.  

Vi drar på en liten skogstur 
til Bålplassen 

Aks har plandag med skolen 
og holder derfor stengt 

Aks har plandag med skolen 
og holder derfor stengt 

 

Vi drar på tur til ballplassen 
og koser oss der med 
forskjellige aktiviteter. 

VIKTIG!!! BARNA MÅ HA MED HVER DAG: 2 MATPAKKER + DRIKKE 
SKIFTETØY OG KLÆR ETTER VÆR. 

Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: 
PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 

med «ha med leker» i 
sommerklubben.  

Noe godt i matpakken og noe 
godt å drikke 

PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben. 

 

  PGA Covid-19 tiltak har vi ikke 
med «ha med leker» i 

sommerklubben. 
Noe godt i matpakken og noe 

godt å drikke 
Info: 

PGA Covid-19 tiltak kommer vi ikke til å dra på turer med 
offentlig transport denne sommerklubben. Turer/Aktiviteter kan 

endre seg i forhold til været 

  Info: 
PGA Covid-19 tiltak kommer vi 

ikke til å dra på turer med 
offentlig transport denne 

sommerklubben. 
Turer/Aktiviteter kan endre 

seg i forhold til været 
Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9   Oppmøte senest: 9 

 

HVIS DERE KOMMER SENERE ENN OPPMØTETIDENE RISIKERER DERE Å MØTE LÅST DØR! 
VI ER TILBAKE FRA TURER SENEST CA KL. 15 


