
Program "Superfredag" for 4.klasse 2018 

Uke Dato Aktivitet Informasjon 

06 09/02 Frilek i gymsalen Vi finner på noe gøy i gymsalen.  

07 16/02 Taco-fredag Vi lager taco på basen.  

08 23/02 Vinterferie 19/02 – 23/02  - 2018 (eget program kommer). 

09 02/03 Zombie Har'n Vi er på basen og leker Zombie har'n.  

10 09/03 Tur til McDonalds på Alnabru Vi tar turen til mac'ern på Alnabru og koser oss meg et skikkelig "fast food" måltid. 

Avreise rett etter skolen 14.00 og er tilbake ca.16.30. 

11 16/03 Spilldag på basen Vi drar til skolens IKT-rom for å spille spill. Vi holder oss til spill med passende 

aldersgrense.  

12 23/03 Egg-hunting Påskeegg-jakt på skolens område.  

13 30/03 Påskeferie 26/03 – 02/04 – 2018 (eget program kommer). 

14 06/04 AKS Kino i festsalen Film i festsalen. Film blir bestemt ved en senere anledning.  

15 13/04 Badedag på Bølerbadet Vi tar turen til Bølerbadet. Ta med badetøy og håndkle. Vi drar fra basen 14.00 og er 

tilbake ca.16.30. Her er vi avhengig av påmelding. Frist for påmelding er fredag 06. april. 

Gi beskjed på mail dersom barnet deres hentes der eller skal bli med tilbake. Ta med ekstra 

matpakke til denne turen. Vi har godkjente livreddere med på denne turen. 

16 20/04 Popcorn på bål med film i festsalen Vi pop'er popcorn på bålpanne og ser film i festsalen etterpå.  

17 27/04 Pizzafredag Vi lager vår egen pizza på basen.  

18 04/05 Tur til Harald Huysman Go Kart Vi drar fra skolen 14.00 og er tilbake på skolen mellom 16.30 & 17.00. Her er vi avhengig 

av påmelding. Gi beskjed på mail om deres barn skal være med på denne turen. Frist for 

påmelding er fredag 27. april. Gi beskjed på mail dersom barnet deres hentes der eller skal 

bli med tilbake. Ta med ekstra matpakke til denne turen. 

19 11/05 Heldags AKS Fri fra skolen (inneklemt dag). 

20 18/05 Leo's Lekeland Vi tar turen til Leo's Lekeland. Avreise rett etter skolen 14.00 og er tilbake ca.16.30. Her er 

vi avhengig av påmelding. Frist for påmelding er fredag 11. mai. Gi beskjed på mail dersom 

barnet deres hentes der eller skal bli med tilbake. Ta med ekstra matpakke til denne turen. 

21 25/05 Planleggingsdag på skolen Heldags AKS 

22 01/06 Skattejakt i Manglerudskogen Turen går til Manglerudskogen hvor vi arrangerer skattejakt. Vi drar fra basen 14.00 og er 

tilbake ca.16.30. Gi beskjed på mail dersom barnet deres hentes der eller skal bli med 

tilbake. Ta med ekstra matpakke til denne turen. 

23 08/06 Vanndag på basen Vi setter på vannspredern i skolegården, har vannkrig og koser oss i "varmen"!!! 

24 15/06 Skateparken på Skøyenåsen Skole Tur til Skateparken på Skøyenåsen Skole. De er lov å ta med sparkesykkel, skateboard etc. 

Vi drar fra basen 14.00 og er tilbake ca.16.30. Gi beskjed på mail dersom barnet deres 

hentes der eller skal bli med tilbake. Ta med ekstra matpakke til denne turen. 

25 22/06 Tusenfryd Sommerklubben på AKS. Tur til Tusenfryd for 4.klasse. Egne tider/info for denne turen 

kommer i sommerklubbprogrammet.  

 

PRAKTISK INFORMASJON 
Vi ønsker en mail/beskjed fra dere foresatte dersom deres barn ønsker å være med på aktivitetene dagen før det foregår. Hvis vi ikke hører noe, regner vi 

med at barnet IKKE skal være med på dagens aktivitet. Dette i henhold til bemanning på turene/aktivitetene. I skrivet over finner dere informasjon om 

turer samt tider etc. Hvis det ikke står noen spesifikke tider, så er aktiviteten i klubbtiden (15.00 – 16.00). Alle turer/arrangementer gjennomføres med 

forbehold om vær, antall påmeldinger. Beskjed vil bli gitt dersom noen av turene utgår av diverse årsaker. 

Send påmelding på mail til baseleder Kjetil F.: kjetil.foss@ude.oslo.kommune.no 

 

Hilsen alle oss voksne på 3. & 4.klassebasen 
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