
Høstferieaktiviteter 

RBU og Gjerdrum kommune inviterer til aktiviteter for barn og unge i høstferien (gratis).
På grunn covid-19 vil det i år KUN være mulighet for å melde seg på 1 aktivitet. Vær obs på at noen

aktiviteter har grupper delt etter hvilken skole barnet går på. På grunn av smittevern må alle barn ha med
matpakke og drikkeflaske selv. 

Program og aktiviteter på baksiden!

jeg fant...!"
"Jeg fant,

Høstferie 2020

Påmeldingen åpner mandag 14. september kl. 09.00. 
Frist for påmelding er søndag 20. september kl. 23.00. 

Påmelding skjer på: https://www.deltager.no/hostferieaktiviteter_2020



Gruppe 1 for Veståsen barneskole: søndag 27/9, mandag 28/9 og tirsdag 29/9
Gruppe 2 for Gjerdrum barneskole: onsdag 30/9, torsdag 1/10 og fredag 2/10

Camilla og Agnieszka holder dansekurs hvor de lærer bort hip hop basics blandet med frech koreografi.
Disse to danserne er nylig blitt kjent og ønsker sammen å utvikle dansemiljøet i Gjerdrum til å blir større
og bedre! Opplevelse av danseglede og mestring står i fokus.
Utstyr: klær til å danse i, drikkeflaske og lunsj
Tid/oppmøtested: kl. 10.00-15.00 - Gjerdrum Kulturhus - Høyenhall
Alder: 4.-7. trinn

AKTIVITETSPROGRAM

Dans

LANDART verksted – ‘spikke fingre i skogen’

Mandag 28/9, tirsdag 29/9 og onsdag 30/9

Liker du å spikke? Bli med på et spikkekurs og noen kreative dager ute i 
vakre Romeriksåsen sammen med kunstner Steinar Laumann. 
Utstyr: uteklær, lunsj, drikkeflaske, skiftetøy
Oppmøte: Myrgruvefossen
Gruppe 1 for Veståsen barneskole: søndag 27/9 kl. 14-17, mandag 28/9 kl. 10-15 og tirsdag 29/9 kl. 10-15
Gruppe 2 for Gjerdrum barneskole: onsdag 30/9 kl. 14-17, torsdag 1/10 kl. 10-15 og fredag 2/10 kl. 10-15
Alder: 4-7.trinn

Lær å spille et instrument på tre dager
Gjerdrum Skolekorps inviterer til å lære å spille et instrument på tre dager. 
Utstyr: drikkeflaske og lunsj
Tid/oppmøtested: kl. 09.00-12.00 - Gjerdrum Kulturhus - Storskolen
Alder: Tilbudet er åpent for alle aldre

Mandag 28/9, tirsdag 29/9 og onsdag 30/9 

Film
Gruppe1 for Veståsen barneskole torsdag 1/10
Gruppe 2 for Gjerdrum barne  torsdag 1/10
Vi snurrer film på Fritidsklubben.
Tid: Gruppe 1 - Veståsen: kl. 10.00-12.00 
        Gruppe 2 - Gjerdrum: kl. 13.00-15.00
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole - Fritidsklubben
Alder: 1. – 7. trinn

Sjakk
Mandag 28/9, tirsdag 29/9 og onsdag 30/9 
Liker du å spille sjakk og gjerne vil lære litt mer?
Sjakk passer for alle barn og unge, både de som 
kan litt fra før og for de som er helt nye.
Tid: kl. 10.00-12.00
Oppmøte: Gjerdrum Kulturhus - Vestbystua
Alder: 1.-4. trinn

              
Årets Mesternes Mester arrangeres sammen med 
SPREK og Marthe Thorshaug Olshausen.
Det vil bli stafetter, hinderløyper, lek og moro.
Utstyr: Treningsklær, joggesko, drikkeflaske og lunsj.
Tid/oppmøtested: kl. 10:00 – 15:00 SPREK Arena.
Alder: 2. – 7. trinn

Mesternes Mester Gårdsbesøk
Gruppe 1 for Veståsen barneskole torsdag 1/10 
Gruppe 2 for Gjerdrum barneskole fredag 2/10

Gruppe 1 for Veståsen barneskole: tirsdag 29/9 
Gruppe 2 for Gjerdrum barneskole: torsdag 1/10

Bli med en dag på Flatner Store Gård. Det blir 
natursti og aktiviteter ute, samt mulighet for 
mating og stell av alpakkaer. 
Utstyr: uteklær, lunsj, drikkeflaske og skiftetøy
Tid/oppmøte: kl. 10.00-15.00, Flatner Store Gård
Alder: 1-4. trinn


