
VINTERFERIE 2020 

Elever skal krysse seg inn innen kl.10.00. Gratis deltagelse kan benytte seg av AKS mandag og tirsdag. 
Husk klær etter vær!!!!  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

Husk at vi bruker kun Bjørnehiet i 

ferien!  

Ta med 2 matpakker 

 

Ta med 2 matpakker 

 

Ta med 2 matpakker 

 

 

Ta med kun 1 matpakke 

 

 

Ta med kun 1 matpakke 

Mellommåltid – Knekkebrød  

1.trinn hjelper til med 

forberedelse og matservering. 

Mellommåltid – Fukt  

2.trinn hjelper til med 

forberedelse og matservering. 

Mellommåltid – Knekkebrød 

3.trinn hjelper til med 

forberedelse og matservering. 

Mellommåltid – Ostesmørbrød 

4.trinn hjelper til med 

forberedelse og matservering. 

Mellommåltid – Lapskaus  

Elever hjelper til med 

forberedelse og matservering. 

Tur til Østensjøvannet – Vi blir 
kjent med fuglelivet og mater 
endene. Hvorfor skal man ikke 

mate ender med brød? 
 

Alle skal på tur til Skullerud 
stua. De som vil kan ta med seg 
kakao. Husk klær etter været.  
AKS tar med seg akebretter. 

Rebus i skolehagen. 
Tips! Husk alt de vi har 
snakket om fuglelivet. 

«Rustad Rusken dagen» målet 
i dag er å hjelpe å holde 

uteområdet vårt fri for avfall. 
AKS stiller opp med hansker. 

Kunstgresset åpnes. Vi har 

blant annet staffet, tidtaking 

og mye mer.  

Spising 11.00 og 14.00 

Aktiviteter inne og ute 

Gymsal : Kanonball. 

Vi lager snøfnuggbarn. 

Sanseleken  

Spising 11.00 og 14.00 

Aktiviteter inne og ute 

Gymsal: Nappe halen. 

Vi lager snøfnuggbarn. 

Makrame  

Spising 11.00 og 14.00 

Aktiviteter inne og ute 

Gymsal: Basketball. 

Bordtennis turnering. 

Perling  

Spising 11.00 og 14.00 

Aktiviteter inne og ute 

Gymsal: Fotball. 

Strikkekurs. 

Stack it konkurranse.  

Spising 11.00 og 14.00 

Aktiviteter inne og ute 

Gymsal: Fri lek. 

Strikkekurs og origami. 

Avslutter ferie med film. 

Læringsstøttende aktiviteter i regning i januar – februar er bl.a. Nummerlotto, tallstafett, bruk av IKT med fokus på regning. 

Læringsstøttende aktiviteter i lesing i januar – februar er bl.a. Quiz, høytlesing, tekstforståelse og skrive filmanmeldelse. 

https://www.smabarnsforeldre.no/kreativ-med-barna-snofnugg-barna/
https://www.smabarnsforeldre.no/kreativ-med-barna-snofnugg-barna/
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