
Høstferien på AKS 

Årets Høstferie har vært super. 

Ekstra mange barn har meldt seg på til årets Høstferie på 

AKS.  

Mandag dro vi på skogstur til Bertramsjordet og tente opp 

bål som man kunne grille maten sin over. Det ble arrangert 

forskjellige aktiviteter i skogen som Natursti, regel-leker og 

noen fikk spikke. 

Tirsdag dro Fjærdisene på Tusenfryd og hadde en 

uforglemmelig dag der. Resten av gjengen gikk til Kolbotn for 

å se Kinofilmen Helt Super på Kolben. 

Onsdag var det matkurs hvor barna var med på å lage 

høstsuppe som vi kokte over bålpanna. Vi ryddet og lukte i 

bakhagen vår: Atriet. Og avsluttet med å grille pinnebrød 

over bålrestene. 

Torsdag besøker vi BUSH, klubbhuset på Åsbråten. Masse 

spennende der å utforske. 

Fredag er vi på bytur til Tøyen med Sydpolbarna for gledelig 

gjensyn med museumene og utstillingene i Naturhistoriske 

museum og Botanisk hage, og til Popsenteret med 

Nordpolbarna for å se forestillingen Rokkerikke. 

 

GENERELL INFO 

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 

 

Studenter, elever på Praksisplass og 

Arbeidssøkende i Arbeidspraksis 

Fra uke 41 får vi to hyggelige damer i Arbeidspraksis 

hos oss via NAV. En på hver base. De vil være hos oss 

trolig fram til sommeren.  

Fra uke 42 får vi en elev fra Holtet Videregående 

som tar BUA-fag, og skal være hos oss i 7 uker 

fordelt fram mot sommeren. 3 uker før jul og 4 etter 

jul. Hun vil være primært på Nordpolen og 1-trinn. 

I uke 42 får vi også 2 grupper med til sammen 14 

studenter fra Bachelorutdanningen i Barnevern på 

OsloMet, som skal ha en uke praksis. Bachelor i 

barnevern er rettet mot studenter som ønsker å 

jobbe med barn, unge og deres familier.  

De skal alle være på Sydpolen i en uke. 

Studentene skal bidra til å sette i gang lek og 

aktiviteter med elevene gjennom å bruke det de har 

lært fra undervisningen i drama, forming, musikk og 

friluftsliv.  Studentene skal blant annet lære å bruke 

aktiviteter for å danne relasjoner med barn og unge. 

De skal også lære om barns hverdagsliv i Norge i dag. 

Dette er en del av nysatsingen på Holmlia senter 

med samarbeid mellom OsloMet og bydelen 

Last ned Skolemelding-appen!! 

Basene på AKS, og hvem som jobber med barna der: 

Nordpolen 1+2 trinn: Tayyba, Adam, Priya, Shahida, 

Caroline, Mariam og Bilal (mandager) 

Sydpolen 3+4 trinn: Anette, Bilal (tir-fre), Semra, Hussein, 

Islam, Naheed, Elahe, Susann, Maryam og Helen  

    Tid for årets lusesjekk! 

 
 

 

Nå er det lurt å ha med votter, lue og 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 vannflaske tilgjengelig. 

 

Eksterne kurs: Gårdsbesøk trinnvis onsdager fra uke 36 

Skiskolen uke 3-7. Husk påmelding den 17.10 kl 09 til skiforeningen.no. Kun 

for barn med Heldagsplass på 1-3 trinn i år 

Praktisk informasjon 

Grøss og Gru 
Mandag 31. Oktober feirer vi Grøss og Gru på Lusetjern AKS. 

Barna kan ha med seg kostyme denne dagen. Ikke ta med 

maske og «våpen» da det kan bli for skummelt for de minste.  

I AKS-tiden blir det ansiktsmaling og Monsterdisco.  

I Fjærdistimen blir det en spennende aktivitet dedikert til dagen 

 

 

Lusetjern Aktivitetsskole 

Høst-vinter 

2022 

 

 

 

 

Lekeplassene rundt Småtrinnene og AKS 

Gravingen og monteringen begynner å bli 

ferdige. Vi gleder oss til å ta de i bruk. 

Forventet klar til bruk etter Høstferien 

                                                                                       

 

                    

AKS 
NYTT 

Fjærdis som er for 4-trinnsbarna våre, vil ha sin faste 

møtedag på mandager. Her er fokuset på sosial lek og 

samhold. Siste året på AKS skal være minnerikt.  

Etter jul begynner forberedelsene på Grønnrussetida som vi 

feirer i slutten av April og helt fram til 17.Mai. 

 

 

OBS! Husk dobbel matpakke 

hver fredag. 

 Da serverer vi ikke mat 
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