
Haugenstua Aktivitetsskole ønsker å takke  

alle for en innholdsrik og spennende høst!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har gleden av å invitere 

 

til juleferie på AKS!  
Heisann!  

Nå er det snart juleferie og vi ser frem til 

en hyggelig og rolig tid på AKS.  

Elever med gratis kjernetid kan være 

med torsdag 27. desember. De kan også 

velge mellom fredag 21. desember eller 

onsdag 2. januar (ikke begge dagene) 

 

For å kvalitetssikre bemanning er det 

viktig at du leverer slippen innen torsdag 

6. desember – både om du kommer eller 

ikke. Dette er eneste måten vi kan sjekke 

at alle foreldre har fått informasjon om 

juleferien.   

 

Vi er mye ute. Boblebukse eller 

kjeledress må være på plass på AKS til 

enhver tid.  

 

Ved fravær gi beskjed til oss 

på 90 54 58 63 før morgensamling kl. 08.30. 

 

Med ønsker om en hyggelig juleferie!  

 

 

 

 

Birgit M. Nedreberg 

AKS-Leder 
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VIKTIG INFORMASJON 
Det er kun de som har meldt seg på innen fristen 
6. desember som får nytte seg av tilbudet. 
Senest oppmøte kl. 09.00 hver dag for samlingsstund 
og opprop. Senest 08.30 fredag 21.desember. 

 
Husk to matpakker alle dager. Det samme 
gjelder gymsko.. 

Torsdag 20. desember 
Skolen stenger tidlig og AKS tar over kl. 11.30.  
1.-3. trinn arrangerer julesport i gymsalen. 
Julemusikk, hjørnefotball, stikkball og 
hinderløyper!  
 
4. trinn drar til Oslo Camping for et slag minigolf. 
Hvem klarer hole in one?  Vi er tilbake senest 
16.30. 

Fredag 21. desember 
GRATIS KJERNETID – Julegave fra AKS   
Vi booker buss og drar til Midtre Olimb Gård for å 
finne julestemningen. Vi dro dit i fjor og hadde en 
helt fantastisk dag på gården der både store og 
små hadde det helt supert.  Bålkos, julenisser og 
stell av dyrene på gården. I dag er det muligheter 
for å ta med matpakke som kan grilles ved bålet! 
Vi er tilbake senest kl. 16.30. 

Torsdag 27. desember 
GRATIS KJERNETID 
Vi er på skolen første del av dagen. Julemusikk, 
kunst og håndverk, høytlesning av julefortellinger 
og kos. Etter lunsj drar vi til Lampa for å ake 
dersom det er snø. Vi avslutter dagen med en økt 
i gymsalen. 

Fredag 28. desember 

Dagen deles i to: Filmvisning med påfølgende Kahoot/ 
Pepperkakebaking og kos på mat og helse. Dagen 
avsluttes i gymsalen. Det er mulig vi deler barna opp i 
to grupper og veksler – det kommer an på antall 
påmeldte.  

Onsdag 2. januar  

GRATIS KJERNETID 

Dagen deles i to: Først tur til Liastuabakken for å 
ake. Etter dette drar vi tilbake til AKS, spiser og 
har lek og moro i gymsalen. Vi øver oss på 
hjørnefotball – det lukter turnering utpå nyåret! 
   

Navn: ___________________ 

Klasse: __________ 

Gratis kjernetid (kryss av):  

Heldagsplass (kryss av):  

 

Telefon foreldre: ________________ 

Eleven skal være med på (kryss av):  

 Torsdag 20. desember (kun 4. trinn trenger 

påmelding) 

 Fredag 21.desember – (gratis kjernetid får 

også komme) 

 Torsdag 27. desember (gratis kjernetid) 

 Fredag 28. desember 

 Onsdag 2. januar (Gratis kjernetid) 

 Jeg kommer ikke i juleferien. 

 

Fotorestriksjoner 

Vi kommer til å ta en del bilder av barna i 

aktivitetene under vinterferien. Kryss av om det 

er ok å bruke bilder av ditt barn på AKS sine 

nettsider.  

 Ja, bilder kan brukes på AKS sine 

nettsider. 

 Nei, bilder av barnet mitt skal ikke 

publiseres på nett.  

 
 
Leveres til AKS innen torsdag 6. desember 
 
 
 
Signatur foreldre: _________________________________ 
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