
Viktig å ha innesko og skiftetøy tilgjengelig. 

På plassen er det fint med regntøy, støvler og innesko. 

Lue og votter er lurt nå, i tillegg til en varm jakke 

I sekken bør det være et ekstra skift med bukse, genser, truse, sokker 

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

Hver fredag må garderobeplassene ryddes og tømmes så renholderne får 

vasket ordentlig 

Husk å navne eiendelene!  
 Vi samler opp jevnlig klær som er uten navn, og som ingen kjenner som sitt. Dette 

legges i en kasse for gjennomsyn av foresatte. FAU har i det siste arrangert 

gjennomgang av dette og det som ikke blir hentet går til klesbyttemarked  

 

Hei alle sammen       

Vi godt i gang med kursene våre. Vi prøver å 

oppfylle minst ett ønske, også for de som 

trengte litt tid for å velge. Flere av kursene er 

veldig populære og har lange ventelister. 

Disse vil vi fortsette med over jul, så får vi se 

hvilke andre kurs vi kan tilby til våren. De som 

står på ventelister beholder køplassen. Barna 

får stadig melde seg på, og er det plass på et 

kurs slipper de venteliste. Kursene pågår ut 

november. I Desember har vi fokus på juletid. 

Fjærdis er også godt i gang med sine 

aktiviteter. Det kommer nytt program hver 

måned som det er fint om dere viser til barna. 

Vi har også planen hengende på basen. Vi har 

laget en avtale med BUSH om et månedlig 

besøk av fjærdis. Så det er dit vi skal den 

22.11. 

 

 

GENERELL INFO 

AKS åpner kl. 07:30 til 08:30, og fra skoleslutt til kl. 16:30. 
I perioden 01.september til 31.mai serverer vi frokost og varmmat på AKS. (Unntatt når det er heldagsåpent i skolens fridager.) 

Fredager er det matpakkedag -viktig med to pakker: en til skole og en til 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.  

Marianne: marianne.botani@osloskolen.no ,mobil 46 92 38 14, Elin: elin0407@osloskolen.no, mobil: 91 85 68 74, 

Avvik fra fast avtale meldes til basetelefonene før 12. I AKS-tiden har vi begrenset mulighet til å ta imot telefonbeskjeder. 

Merk alle sms med dato 

Nordpolen (1 og 2 trinn) mobil:90278156, Sydpolen (3 trinn) mobil: 90284781 og Fjærdis (4. trinn) 94004658 

 

 
 

Kursene på AKS 

• Showtime trinnvis                    kL: 15-16 

• Garnhobby basevis                   kl: 15-16 

• Forskerkurs basevis                  kl: 15-16 

• Sløyd Sydpolen                          kl: 15-16 

• Kokkekurs basevis                     kl: 14:30-ca16 

• Fotballkurs basevis                   kl: 14:30- ca16 

• Ballaktivitet nordpolen            kl: 14:30-ca16 

• Fjærdis 4 trinn                           kl: 14:30-ca 16        

• Juleshow trinnvis, onsdager i November og begynnelsen av 
Desember. Kl 15-16… Resultatet vises når det er Julekos med 
familiene 16.12. Invitasjon kommer med skolemelding 

Øvrige aktivitetstilbud barna kan velge mellom er: Lekestasjoner, 
Brettspill, Butikklek, Forming, Lesestund, Spillehallen, Sanserommet, 
Ekvatortid og Puterommet. 

 
 

 

VELKOMMEN TIL VINTEREN PÅ AKS!  
 

 

Praktisk informasjon 

BASSENGTID FOR AKS 

Dette skoleåret får dessverre ikke 1 og 2 trinn 

hatt vanntilvenning.  

Tidene vi fikk for svømmehallen ved skolestart 

gjaldt tydeligvis ikke før jul.  

Vi håper at 3 og 4 trinn får svømme etter jul. 

Vi har fått uketimer, men erfaringsmessig kan 

det bli endringer, så det kommer vi tilbake til.  

 

Lusetjern Aktivitetsskole 

Høst/vinter 

2021 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                    

AKS 
NYTT 

OBS! Husk dobbel 

matpakke hver 

fredag . 

VIKTIG! 

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.  

 

Turdag 

Siste torsdag i måneden går vi tur 

og utforsker nærmiljøet basevis. 

Barna må ha klær og skotøy etter 

vær. Vi spiser på AKS før vi går. 

Matpakke på AKS 

Vi opplever at det er en del som ikke har med seg nok mat til AKS-måltidet på fredagene. Husk 

dobbel matpakke! 

Resten av uka serverer vi god, sunn og næringsrik varm-mat. Vi har fast meny, men den kan fravikes 

ved behov. Barna må smake hver dag, men kan få spise medbrakt matpakke dersom den ikke faller 

helt i smak. Da er det gjerne en del som ikke har nok i matpakken. Snakk med barnet om deres behov 

Påmelding 

heldagsåpen jul 

kommer på 

skolemelding i 

uke 47 
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