
  
 

  
 

1.trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åpningstid 7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 8.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

Program Folkemuseet på Bygdøy – 
Vi lærer mer om 

potetferien 
 

 

Vi tar turen sammen med de 
andre trinnene til 

Verdensparken. Der koser vi oss 
med lek og moro. 

 

Vi reiser til 

Redningsselskapet på 

Bekkelagsbadet 

 

 

Vi er på skolen og har 
aktiviteter i gymsal og ute  

 
 

 

Vi tar turen til Bånntjern, 
der vi koser oss med bål og 

lek  
 

 

Viktig å 
huske på 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Ta med: Badetøy og håndkle 
– Vi får våtdrakter av 
redningsselskapet 
Drikkeflaske 
Matpakke x 1 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter 
vær 

Drikkeflaske 
En matpakke  
Vi serverer pølser 
Skiftetøy og klær etter vær 

 

Beskjeder: Tenk på at det er høst og at det kan være lurt å ta med seg litt varmt tøy, samt lue og votter. Vi er ute uansett værforhold. ☺ 

 

 



  
 

  
 

2.trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åpningstid 7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

Program Vi tar turen sammen med 
de andre trinnene til 
Verdensparken. Der koser 
vi oss med lek og moro. 
 

 

Folkemuseet på Bygdøy – 
Vi lærer mer om 

potetferien 
 

 

Vi er på skolen og har 
aktiviteter i gymsal og ute  

 
 

 

Vi tar turen til Frognerparken 
 
 

 

Vi tar turen til Bånntjern, 
der vi koser oss med bål og 

lek  
 

 

Viktig å 
huske på 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter 
vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
En matpakke 
Vi serverer pølser 
Skiftetøy og klær etter vær 

 

Beskjeder: Tenk på at det er høst og at det kan være lurt å ta med seg litt varmt tøy, samt lue og votter. Vi er ute uansett værforhold. ☺ 

 

 

 



  
 

  
 

3.trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åpningstid 7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

Program Folkemuseet på Bygdøy – 
Vi lærer mer om 

potetferien 
 

 

Vi tar turen sammen med de 
andre trinnene til 

Verdensparken. Der koser vi oss 
med lek og moro. 

 

Vi er på skolen og har 
aktiviteter i gymsal og ute  

 
 

 

Vi besøker 
Nasjonalmuseet – 
Arkitektur på Bankplassen 
 

 
 

Vi tar turen til Bånntjern, 
der vi koser oss med bål og 

lek  
 

 

Viktig å 
huske på 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter 
vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
En matpakke 
Vi serverer pølser 
Skiftetøy og klær etter vær 

 

Beskjeder: Tenk på at det er høst og at det kan være lurt å ta med seg litt varmt tøy og lue og votter. Vi er ute uansett værforhold. ☺ 

 

 

 



  
 

  
 

4.trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Åpningstid 7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 8.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

7.30 – 16.30 
Barna må være her før kl. 9.30 

Program Vi tar turen sammen med de 
andre trinnene til 

Verdensparken. Der koser vi oss 
med lek og moro. 

 

Folkemuseet på Bygdøy – 
Vi lærer mer om 

potetferien 
 

 

Vi reiser til 

Redningsselskapet på 

Bekkelagsbadet 

 

 

Vi er på skolen og har 
aktiviteter i gymsal og ute  

 
 

 

Vi tar turen til Bånntjern, 
der vi koser oss med bål og 

lek  
 

 

Viktig å 
huske på 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter vær 

Ta med: Badetøy og håndkle 
– Vi får våtdrakter av 
redningsselskapet 
Drikkeflaske 
Matpakke x1 
Skiftetøy og klær etter vær 

Drikkeflaske 
Matpakke x2 
Skiftetøy og klær etter 
vær 

Drikkeflaske 
En matpakke  
Vi serverer pølser 
Skiftetøy og klær etter vær 

 

Beskjeder: Tenk på at det er høst og at det kan være lurt å ta med seg litt varmt tøy, samt lue og votter. Vi er ute uansett værforhold. ☺ 

 


