
Akershus fylkeslag 

 

 
 

NÅ SKAL VI HA DET GØY SAMMEN IGJEN!! 

Barn og unge 8-14 år 

Hei alle nye og «gamle» venner! 
Endelig kan vi gå i gang med vennegruppe igjen, 

 

Da det fortsatt er restriksjoner vil vi ha to vennegrupper. En gruppe vil ha sin onsdag i 
partallsuke og neste gruppe har sin onsdag i oddetallsuke. 

 

Alle ledere har egnet erfaring, og har levert politiattest og taushetserklæring 
 

I «Vennegruppa» lar vi barna få en mulighet, og litt hjelp, til å bli kjent med nye barn på 
egen alder og finne på masse gøy. 

 
På bakgrunn av evalueringer, har vi blitt enige om følgende kjøreregler, og det fint om alle 
kan snakke med sine barn om disse: 

 
• Vi bruker innestemme inne 
• Vi snakker fint til hverandre 
• Mobiltelefoner og drikkeflasker skal oppbevares hos en voksen. 
• Alle respekterer «Stilletegn» fra lederne. 
• Alle må være innenfor avtalt område. 
• Vi går inne 

 
Vi ønsker at barna kjøres og hentes der vi er, og det er ikke tenkt at foreldrene skal 
være med på aktivitetene. Dersom foresatte «må» være tilstede, ønsker vi at de er 
godt i bakgrunnen og ikke kjøper ting til sine barn under aktiviteten. 

 
Barna MÅ hentes innendørs etter aktiviteten. Vi slipper ikke barna av gårde på 
egen hånd. Mulig det blir bittelitt justering av klokkeslettene. 
Det blir mat på slutten av aktivitetene, så det er fint om barna har spist litt på 
forhånd. 
Vi følger regjeringen og FHIs anbefalinger og restriksjoner i forhold til Covid-19 
og noen aktiviteter kan blir endret eller avlyst på grunn av dette. 

 

Fordi vi skal kjøpe inn mat, er det fint om vi får beskjed om hva barnet ditt liker, og 
eventuelle allergier. 

 
! Husk å gi beskjed til en voksen på gruppen om barns ikke har mulighet til å møte opp.! 

 
De voksne som er med oss denne runden er: Silje Schjetne, Martin Rønning, Tina Marie 
Tsiplakis, Caoline Rojahn, Vilde Floeng, Caroline Forsberg og Fredrik Kristiansen. 



Akershus fylkeslag 

 

PROGRAM : 
Første onsdag kl 18.00-19.45: (oddetallsuke 16 februar, partallsuke 9 februar) 
Hva: Holmen Bowling 
Hvor: Holmen senteret Asker. 
Mat: Pizza 
Andre onsdag kl 18.00-19.30: (oddetallsuke 16 mars, partallsuke 9 mars ) 
Hva: Uteaktivitet 
Hvor:  
Mat: Brødmat 
Tredje onsdag kl 18.00-20.00: (oddetallsuke 30 mars, partallsuke 23 mars) 
Hva: Oslo klatresenter, Skullerud 
Hvor: Olaf Helsets vei 5, Oslo 
Mat: Overraskelse 
Fjerde onsdag kl 18.00-20.00: (oddetallsuke 27 april, partallsuke 6 april) 
Hva: Overraskelse 
Hvor: Vi kommer tilbake til hva, 
hvor og når 😊"#$% 
Mat: 
Femte onsdag kl 18.00-20.00: (oddetallsuke 11 mai, partallsuke 4 mai) 
Hva: Overraskelse! 
Hvor: Vi kommer tilbake til hva, hvor og når 😊"#$% 
Mat: 

 
Vi gleder oss masse til ny runde med vennegruppe og håper å se både gamle og nye fjes 

 
Hilsen 

 
Silje Tlf: 902 04 483 
Martin Tlf: 412 17 094 
Tina Tlf: 402 14 526 

 
Når man melder seg på, er man påmeldt alle 5 gangene. Det er viktig at du sier om du melder 
på barnet til i partallsuke eller oddetallsuke! 
Egenandel for alle gangene, inklusiv mat og inngang er: Kr 250,- for medlemmer 
Alle må ha med drikke, hver gang! 
Husk å gi beskjed hvis man ikke kan komme! 
FØLER DU DEG I LITT DÅRLIG FORM, MÅ DU VÆRE HJEMME! 

 
 

Betales til konto: 1503.86.60591 merk med: «Vennskap» 
eller VIPPS: 87795 ( Velg: «Betal») 
Påmelding kreves: med navn, adresse, tlf, mail, og fødselsdato, allergier, hva man 
liker/ikke liker av mat, og navn og tlf til foresatt, og hvilken uke barnet meldes på til 
akershus@adhdnorge.no 

 

Her er det begrensede antall plasser, og «først til mølla» som gjelder! 


