
 

HØSTFERIEN 2017 – 1. TRINN 
 

Nedenfor finner du oversikt for høstferien, med alle aktiviteter og turer vi har planlagt. Alle 
barn som kommer på AKS i ferien, vil bli tatt med på aktivitetene vi arrangerer. Vi ber dere 

derfor om å sende en påmelding på e-post eller sms. Merk meldingen med "Høstferie 2017" 
og skriv hvilke dager barnet vil komme – så får vi mye bedre oversikt! 

Vennligst send påmeldingen innen fredag 29. september. 
Oppmøte er før 09.30 hver dag. Vi er tilbake fra turene senest 15.00. 

 

 
 

Påmeldinger og/eller spørsmål kan sendes til e-post: 
mari.noodt.westphal@ude.oslo.kommune.no 

eller på SMS til telefonnr.: 90 89 82 74 
 
 
 

Vennlig hilsen oss på 1. trinn 

MANDAG 
02.10.17 

TIRSDAG 
03.10.17 

ONSDAG 
04.10.17 

TORSDAG 
05.10.17 

FREDAG 
06.10.17 

Skogstur til 
Linderudkollen 

Fotballturnering 
på Dælenenga 

Skolehagene på 
Sagene 

Folkemuseet på 
Bygdøy 

Skogstur til 
Solemskogen 

Matpakke og bålkos 
(og tomatsuppe) 

 

Yoghurt med müsli 
 

 

Egenhøstet mat! 
 

 

Knekkebrød og 
smoothie 

 
 

Grilling 
 

 
 

Siden vi er en 
"byskole", liker vi å 
bruke feriene til å 

komme oss ut! Så vi 
starter likeså godt 

høstferien med en tur 
til Linderudkollen. Der 

utforsker vi 
hoppanlegget og leker 

i skogen. Ta med en 
stor matpakke og 

varme klær! PS: det 
blir suppe når vi 
kommer tilbake 

Vi får besøk av andre 
AKSer i bydelen da vi 

arrangerer 
fotballturnering på 
Dælenenga! Man 

bestemmer selv om 
man vil spille eller heie. 
Vi skal uansett lage liv 

på Dælenenga! 
 

Husk fotballtøy! 

Tore på Skolehagene 
viser oss rundt og vi får 
luke ugress og plukke 
poteter. Vi lærer om 
ulike grønnsaker og 

planter. Til slutt lager 
vi noe godt av alt vi har 
sanket! Her får vi nok 

litt skitt under neglene 
og på knærne, så ta 
med gode uteklær. 

Vi tar bussen ut til 
Bygdøy og får et 

innblikk i gamle dager 
på Folkemuseet. Her er 
det både dyr og hus og 

folk – mange ting å 
oppleve! Bussturen 

kan være litt lang, så 
blir du fort bilsyk – gi 

oss en lyd. 

Denne dagen blir det 
skogstur til 

Solemskogen. Vi 
utforsker marka, 

plukker blåbær og 
leker i skogen. Vi tar 

med oss noen kubber 
og lager deilig bål til å 

grille pølser på.  
 

Ta med klær etter 
vær! 
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