
Vinterferieprogram 

på Bakås AKS 2021 
 

Her er programmet for vinterferien, husk innlevering av Forms-skjemaet fredag 

12/2. Vi minner om at barn med gratis kjernetid kan bruke AKS to dager i ferien. 

Dato: Mandag 22/2 Tirsdag 23/2 Onsdag 24/2 Torsdag 25/2 Fredag 26/2 

Aktivitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har 

dessverre 

ikke ski og 

skøyter til 

utlån 

Skøyter  

og aking 

 

De som 

ønsker det tar 

en tur til den 

fine 

skøytebanen 

her på 

Munkebekken 

Resten tar en 

tur i 

akebakken 

 

Bakås VM 

 

Denne dagen 

blir i den gode 

sportsåndens 

navn! 

Det blir: 

«Snø-Curling» 

Bobbane, 

runder på     

idealtid. 

Det blir 

selvfølgelig 

seierssermoni 

til slutt!! 

 

 

 

Langrennsdag 

 

De som vil det 

kan bli med 

på skitur. Vi 

kommer til å 

ha en gruppe 

som har som 

mål å komme 

litt innover, 

og en gruppe 

som kan lage 

løype i 

området rundt 

skolen.  

De som ikke  

går på ski kan 

bli med på 

etlie vink, 

boksen går og 

andre 

aktiviteter ute 

Skøyter  

og aking 

 

De som 

ønsker det tar 

en tur til den 

fine 

skøytebanen 

her på 

Munkebekken 

Resten tar en 

tur i 

akebakken 

 

Matlaging 

 

Vi er på AKS, 

og lager mat 

sammen. 

 

Det blir god 

tid til å leke, 

med formings-

aktiviteter og 

å være ute 

 

 

 

Oppmøte: 

 

Kl.10.00, tilbake 

på AKS 

Kl.10.00 Kl. 10.00, tilbake 

fra ski ca. 14.00 
Kl. 10.00, tilbake 

på AKS 

   Kl. 10.00 

10000000000001011 

Ta med: -Matpakke/ 

grillmat og 

drikke 

-De som 

ønsker det: 

Skøyter og 

hjelm og/ eller 

akebrett.  

-Klær for en 

dag ute 

-Matpakke/ 

grillmat og 

drikke 

-Klær for en 

dag ute 

-Matpakke og   

drikke 

-For de som 

ønsker der: 

ski og staver 

-Klær for en 

dag ute 

-Matpakke/ 

grillmat og 

drikke 

-De som 

ønsker det: -

Skøyter og 

hjelm og/ eller 

akebrett.  

-Klær for en 

dg ute 

-Ta med 

matpakke 

  

 Med ønske om en riktig god vinterferie fra oss på Bakås AKS 


