
ferieprogram for AKS skolestart 2019  

 
Torsdag 1/8: Vi blir kjent med vår egen base. Vi tegner, 

perler, bygger, spiller og har andre frie aktiviteter. Vi 

spiser første matpakke klokken 10:30 hver dag, og 

beveger oss etter hvert ut i skolegården hvor vi blir kjent 

med husker, sandkasse og fotballbanen. Vi spiser andre 

matpakke klokken 13:30, og øver på å finne roen før vi 

spiser. Frilek ute og inne på slutten av dagen. 

Fredag 2/8: Vi har det gøy med vannballonger (hvis været er 

ok). Vi starter dagen på basen. Etter matpakke blir det 

vannleker med vannballonger og lek ute i skolegården. Dagen 

avsluttes med en hyggelig film mens vi undres over hvordan 

denne første uken på AKS har vært.  

Mandag 5/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen 

på basen. Etter matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi 

leker stiv heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og 

inne etter spising.  

Tirsdag 6/8: Vi går på tur i nærområdet. Vi drar 

på tur til Haarklous plass etter matpakke. Vi er 

tilbake i 14-tiden og spiser andre matpakke. 

Frilek ute og inne etter spising.  

 



Onsdag 7/8: Vi blir kjent med skolegården. Vi starter dagen på basen 

med tegning, perling, bygging, spill og frilek. Etter matpakke kjører vi 

rebusløp i skolegården med morsomme og rare oppgaver som passer 

for alle. Frilek ute og inne etter spising.  

Torsdag 8/8: Vi blir kjent med kunst- og håndverksrommet. 

Vi starter dagen på basen. Etter matpakke lager vi våre egne 

drager på kunst- og håndtverkrommet, som vi tester ut i 

skolegården. Frilek ute og inne etter spising. 

Fredag 9/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen på 

basen. Etter matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi leker 

stiv heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og inne 

etter spising.  

Mandag 12/8: Vi blir kjent med vår egen base. Vi tegner, perler, bygger, spiller og har 

andre frie aktiviteter. Vi spiser matpakke klokken 10:30 hver dag, og beveger oss etter 

hvert ut i skolegården, hvor vi blir kjent med husker, sandkasse og fotballbanen. Vi 

spiser andre matpakke klokken 13:30, og øver på å finne roen før vi spiser. Frilek ute 

og inne på slutten av dagen.  

Tirsdag 13/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen på 

basen. Etter matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi leker stiv 

heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og inne etter 

spising.  

Onsdag 14/8: Vi blir kjent med danserommet. Vi starter dagen på basen. Etter 

matpakke tar vi en tur til danserommet, og rister løs til musikk og musikkleker. Frilek 

ute og inne etter spising. 



Torsdag 15/8: Vi går på tur i nærområdet. Vi drar på tur til Torshovdalen etter 

matpakke, og er tilbake i 14-tiden. Frilek ute og inne etter spising.  

NB! Ha med kostyme til i morgen! 

Fredag 16/8: Vi kler oss ut og henger med de store barna 

når det skal grilles. Vi starter dagen på basen. Etter 

matpakke blir det Kostymeparty med utkleding og 

grilling ute i skolegården. Vi setter på musikk, danser og 

leker! 

 

 

For å ha oversikt over hvilke barn som er hos oss i ferien, ønsker vi 

at alle barn møter opp senest 10:30 (dvs. til matpakketid). Vi tar 

frem vannslangen og kjøler oss ned på varme dager, så ha 

skiftetøy/badetøy, solkrem og håndkle liggende på plassen hver 

dag. 

Vi gleder oss til noen innholdsrike og flotte august-uker før skolestart! 

 


