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Program for 1.- 4.trinn i høstferien uke 40, 2020 

I skolens høstferieuke har vi heldagsåpent med turer hver dag. Elevene må ha med to matpakker og 

drikkeflaske i sekken og gode, varme klær til turer og uteaktiviteter. På tur går vi i kohorter. 
 

Tema uke 40: Natur, miljø og bærekraftig utvikling i henhold til rammeplanen. 
 

Mandag 28.09: 1.- 4.trinn: Tur til Ekeberg. Natursti og minigolf.   
 

Tirsdag 29.09: 1.- 4.trinn: Urskogvandring langs Alnaelva.  
 

Onsdag 30.09: 1.- 4. trinn: Friluftsdag i skolehagen med lavvo og matlaging på bålpanne. 
 

Torsdag 1.10: 1.- 4. trinn: Høstutstilling, vi maler og lager bilder av ting fra naturen. 
 

Fredag 2.10: 1.– 4.trinn: Våtmarksenteret. Tema: Flora og fauna ved Østensjøvannet. 
 

Fremmøte senest kl. 9.00 hver dag. Vi er tilbake fra turer innen kl. 15.00. Svarslipp leveres til kontoret i 

AKS. Påmelding kan også sendes på e-post til: aks.hoyenhall@osloskolen.no                                       

Da bemanningsplanen settes opp etter antall påmeldte barn, ber vi om at alle leverer svarslipp selv om 

man skal ha fri uke 40. Barn med deltidsplass må benytte sine 12 timer fordelt på 2 dager pr. uke i 

skolens ferier. Foresatte kan etter søknad kjøpe utvidet tid i AKS når skolen er stengt i forbindelse med 

ferier og planleggingsdager. Dette koster kr. 320,- pr. dag. Det vil kun være mulig å kjøpe hele dager, 

beløpet kommer på neste faktura. Ved ønske om kjøp av utvidet tid i uke 40 kan dette skrives på 

svarslippen. Påmeldingen er bindende. Elever på 1.trinn med gratis deltidsplass kan benytte to dager i 

høstferien, det er ikke mulighet å kjøpe ekstra dager. Svarslipp leveres innen fristen 18. sept. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Nyland         Wenche S. Brekke 

Rektor         Leder Aktivitetsskolen 

_______________________________________________________________________________ 

Svarslipp leveres innen 18.september. 

 

Barnets navn: _________________________________________ Klasse: ___________ 

 

Foresattes underskrift: ___________________________________ 

 

 

Mandag 28/9 Tirsdag 29/9 Onsdag 30/9 Torsdag 1/10 Fredag 2/10 Fri uke 40 Kjøpe ekstra 

dager 

 

 

     Antall: 
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