
 

 
PROGRAM HØSTFERIEN 2020 MÅNEN 

 

Husk 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.  

 

Mandag 28.9 Tirsdag 29.9 Onsdag 30.9 Torsdag 1.10 Fredag 2.10 

BASEDAG TUR BASEDAG TUR TUR 

Vi starter høstferien med en 
koselig basedag med 

forskjellige aktiviteter! Blant 
annet gymsalaktiviteter og 

matlaging. 

Vi drar på tur til Bålplassen, 
lager pinnebrød, griller og 

utforsker høstnaturen! 

Basedag med forskjellige 
aktiviteter! Kanskje en liten 

tur i nærmiljøet  

Vi går til Ekeberg 
skulpturpark  

Vi går til Skullerud 
Klatresenter og leker oss i 

buldreavdelingen! 

VIKTIG!!! BARNA MÅ HA MED HVER DAG: 2 MATPAKKER + DRIKKE                  
SKIFTETØY OG REGNTØY SKAL ALLTID LIGGE PÅ PLASSEN. 

Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: 

 
 

Grillmat og noe godt å 
drikke!  

 

 Riktig utetøy i forhold til vær 
og riktig skotøy for å gå til 

Ekeberg. Sitteunderlag. 
Noe godt i matpakken og 

noe godt å drikke! 

Viktig å ha på klær man kan 
være aktive i  

 

Info: Info: Info: Info: Info: 
Pga Covid-19 tiltak er det ikke 

lov å ha med leker/ting 
hjemmefra til AKS. 

Lambertseter Aks følger de 
gjeldende rådene og tar ikke 

offentlig transport i høstferien. 

Pga Covid-19 tiltak er det ikke 
lov å ha med leker/ting 

hjemmefra til AKS. 
Lambertseter Aks følger de 

gjeldende rådene og tar ikke 
offentlig transport i høstferien. 

Pga Covid-19 tiltak er det ikke 
lov å ha med leker/ting 

hjemmefra til AKS. 
Lambertseter Aks følger de 

gjeldende rådene og tar ikke 
offentlig transport i høstferien. 

Pga Covid-19 tiltak er det ikke 
lov å ha med leker/ting 

hjemmefra til AKS. 
Lambertseter Aks følger de 

gjeldende rådene og tar ikke 
offentlig transport i høstferien. 

Pga Covid-19 tiltak er det ikke 
lov å ha med leker/ting 

hjemmefra til AKS. 
Lambertseter Aks følger de 

gjeldende rådene og tar ikke 
offentlig transport i høstferien. 

Oppmøte senest: 9.30 Oppmøte senest: 9 Oppmøte senest: 9.30 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 


