
Hei alle sammen       da er vi godt i gang med 

AKS-året. Første september går vi gang med 

frokost og varm-mat servering igjen. Fredag 

blir fortsatt matpakke-dag.  

Vi har sendt ut nye avtaleskjemaer på forms.  

Kursene starter vi opp med i september. Vi tar 

kurs-påmelding direkte med barna. Dere blir 

informert om hvilke kurs de får  

Fjærdis som er for 4-trinnsbarna våre, vil ha 

sin faste møtedag på mandager.  

 

 

 
 

Kursene på AKS denne høsten 

• Kokkekurs basevis 14:30-16 

• Ballspill basevis kl. 15-16 

• Kor kl: 15-16 

• Forskerkurs basevis kl. 15-16 

• Sløyd Sydpolen kl. 15-16 

• Vanntilvenning trinnvis utover året fredager 
13:30-14:30  

• AKS-Avisa 14:30-15:30 

Øvrige aktivitetstilbud barna kan velge mellom 
er:  
Fjærdis, Hobby, Ball-lek, Skrivestund, Sjakk, 
Garnhobby, Show, Spillehallen, Yoga, 
Bootcamp, Brettspill, Konstruksjon og 
Lesestund på mediateket.  

 

Eksterne Kurs:  Kulturelle-skolesekken Kor 

Gårdsbesøk trinnvis: fra uke 36 

VELKOMMEN TIL GAMLE OG NYE 

BARN! 

 

 

Praktisk informasjon 
Nå er det lurt å ha regntøy til å ha på skolen/AKS.  

På plassen er det fint med ekstra skift med bukse, genser, truse, 

sokker ol. i tilfelle uhellet er ute eller at det er vått vær.       

Viktig å ha innesko og skiftetøy tilgjengelig. 

Hver fredag må garderobeplassene tømmes så renholderne får 

vasket ordentlig. Husk å navne eiendelene! Vi samler opp daglig 

klær som er uten navn og som ingen kjenner som sitt. Dette 

legges i en kasse for gjennomsyn av foresatte. Før ferie samler vi 

sammen det som ikke er hentet og gir til gjenbruk. 

Lekeplassene skal oppgraderes fram mot høstferien. Vi finner 

andre trygge lekearenaer så lenge dette pågår 

GENERELL INFO 

AKS åpner kl. 07:30 til 08:15 og fra skoleslutt til kl. 16:30.  

I perioden 1.september til 31.mai serverer vi frokost og varm-mat 

på aks kjøkkenet 4 dager i uka. Fredager er matpakke-dag, så viktig 

med to pakker: en til skole og en aks. 

Baselederne er tilgjengelig på mobil, mail eller kontoret mellom kl. 

08.30- 12.45. Da er det bare å ringe, sende mail eller ta en tur om 

dere lurer på noe. 

Avvik fra fast avtale meldes til basetelefonene før 12. 

 I AKS-tiden har vi begrenset mulighet til å ta imot beskjeder. 

Merk alle sms med dato  

Nordpolen (1 og 2 trinn) mobil:90 27 81 56 

Sydpolen (3 og 4 trinn) mobil: 90 28 47 81 

Mail: elin0407@osloskolen.no, mobil: 91 85 68 74 

Mail: marianne.botani@osloskolen.no ,mobil 46 92 38 14 
HØSTFERIEN på AKS 

Vi er i gang med å planlegge høstferien. Den 

er i uke 40.  f.o.m 03.10. -t.o.m 07.10. 

Gratis deltagelse disponerer to fulle dager 

torsdag 06.10. og fredag 07.10.  

 Påmelding sendes ut første uka i September. 

Svarfristen er 15.September.  

Lusetjern Aktivitetsskole 

Høsten 

2022 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                    

AKS 
NYTT 

OBS! Husk dobbel matpakke 

hver fredag fra september. 

Da serverer vi ikke mat 

VIKTIG 1! Mobiler/m-klokker/leker 

Vi minner om at det ikke er lov å ta med 

mobiltelefoner/mobilklokker på skolen/Aks. 

Dersom barnet får ha med dette hjemmefra 

må det ligge avslått i sekken så lenge barnet 

oppholder seg på skolens/AKS.  

Det samme gjelder leker hjemmefra. 

 

Viktig 2! Påmelding til Heldagsåpen AKS 

Vi sender ut påmeldingslink via Skolemelding-appen noen uker før hver 

Heldagsåpen/skolefri.  

Den legges også ut på hjemmesiden vår under tråden Aktivitetsskolen-

aktuelt-påmelding heldagsåpent.  

Forms som vi bruker gir dessverre ingen kvittering til dere. Husk derfor å 

noter for deg selv når og hvilken dager barnet skal benytte plassen.  

Bruk linken for å melde på barnet de dagene dere trenger! 

Barn som ikke er påmeldt -kan ikke delta. Dette er pga HMS (forsvarlig 

antall voksne-barn), bookede aktiviteter, billetter og reiser mm.. (det blir 

færre voksne på jobb i heldagsåpen i år, så vi må være strenge med dette 

nå.) 

Derfor er det også viktig at dere melder på innen fristen.  (Etter fristen 

registrer jeg de påmeldte barna på krysselistene, bestilller/booker eksterne 

aktiviteter etter antall påmeldte barn, og vurderer assistentbehovet)  

 

<- Last ned Skolemelding-appen!! 
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