
Hei alle sammen, da er vi godt i gang med AKS 

året og kursene er i gang. Vi har i den 

forbindelsen hatt, og har problemer med en 

levering av utstyr til digital sløyd. Så fort vi får 

materialene så starter vi.  

Vanntilvenningskursene har vært veldig 

populære så for å kunne tilby et forsvarlig og 

gøyalt kurs har vi delt gruppene på 2 og 3 

trinn opp i to små grupper, så hver gruppe går 

annenhver uke. Hvis det blir flere forespørsler 

fra 1 trinn om å få bli med kommer vi til å 

gjøre det samme der. Dette kurset er så viktig 

at vi lar de som vil få delta. 

Fjærdis som er for 4-trinnsbarna våre, har vi 

byttet dag på. Det blir nå på mandager. Dette 

fordi det kollidere med koding, og vi ønsker at 

flest mulig deltar på Fjærdisen. 

 

 
 

Kursene på AKS 

 Innebandy mandag og fredag kl. 15-16/14:30-15:30 for 1-2 tr. og 3-
4 tr. 

 Showtime mandager for alle 

 Skiskolen mandag uke 3-7: fullbooket 

 Bush Tirsdag fra kl: 14:15-16 for 3-4 trinn 

 Strikkekurs tirsdag kl. 15-16 alle trinn  

 Forskerkurs tirsdag og torsdag kl 15-16 for 1+2 trinn og 3+4 

 Sløyd onsdager 3+4tr 

 Vanntilvenning onsdag og torsdag kl 13:30 og 14:30 for 1 og 2+3 
trinn 

 Digital sløyd fredag kl 15-16 for 3-4 trinn 

 Kokkekurs torsdag og fredag kl: 15-16/14:30-15:30 for 1 og 2 trinn. 
Uke 7 tar 3 trinn over torsdagene og 4 trinn tar over fred. uke 10  

Øvrige aktivitetstilbud barna kan velge mellom er: Hobby, Ball-lek, Fjærdis 
Spillehallen, Brettspill, Konstruksjon og mediateket. Leksehjelp mandag, 
tirsdag og onsdag fra 16-16:30. 
 

AKS NYTT VINTER 2020 
   Godt Nytt AKS år! 
 

 

Praktisk informasjon 

Nå er det lurt å ha super-/ullundertøy innerst og regntøy til å ha på 

skolen/AKS. Lue og votter og gode støvler er også viktig. På plassen 

er det fint med ekstra skift med bukse, genser, truse, sokker ol. i 

tilfelle uhellet er ute eller at været er vått😉 Viktig å ha innesko og 

skiftetøy tilgjengelig. 

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. 

Hver fredag må garderobeplassene tømmes så renholderne får 

vasket ordentlig 

GENERELL INFO 

AKS åpner kl. 07.30 til 08.30. 13.30 til kl. 17.00. 

Det er servering av frokost tirsdag-fredag fra 07.30-08.00. 

Og varmmat tirsdag-fredag kl 13:40-14:30. Mandager matpakke  

 

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. Etter 12.45 sendes all annen beskjed på 

basemobilene. 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 

Vinterferien 

Vi har i disse dager sendt ut påmelding til 

vinterferien 2020 fint alle besvarer. 

Heldagsåpent aks er i uke 8. F.O.M  

mandag 17.02 T.O.M 21.02-2020.  

Gratis deltagelse disponerer to fulle dager 

Torsdag 20.02 og fredag 21.02-2020 og 

svarfristen er 6.februar 

 

Gå inn på hjemmesiden vår under tråden 

Aktivitetsskolen-aktuelt-påmelding 

heldagsåpent 

Lusetjern Aktivitetsskole 

Januar 

2020 
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AKS 
NYTT 

OBS! Husk dobbel 

matpakke hver 

mandag. Vi har ikke 

matservering da. 
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