
 

Torsdag 26. September kl 17:30-18:30 

inviterer vi til foreldremøte.  

Vi vil da presentere oss, og informere mer om 

endringer som er gjort her på huset, året som 

kommer, kursene som vi er i gang med. I år er 

skiskolen gratis, men  må fortsatt melde seg 

på som vanlig på portalen dette og mer får 

dere info om. 

Det er en fin anledning for dere å bli bedre 

kjent med oss, og hverandre, og kunne gi oss 

nyttig tilbakemelding som vi kan ta med oss 

videre i arbeidet. 

Husk påmelding til skiskolen. Egen info 

kommer. 

 
 

 AKS NYTT HØSTEN 2019  

     Velkommen til Foreldremøte 
 

 

Lusetjern Aktivitetsskole 

 September 

2019 

 

 

 

 

  

 

 

AKS 
NYTT 

Praktisk informasjon 

Da er høsten på plass og naturen og været byr på, i tillegg til 

vakker natur, kjøligere, våtere og mørkere dager innimellom 

alle solglimtene vi fortsatt får. Det gir gjerne utfordringer til 

bekledning. Lurt å se over klærne til barna. De har gjerne 

vokst litt i sommer og trenger muligens noe større. 😉 

 Husk å navne eiendelene 

 Viktig å ha innesko og regntøy tilgjengelig. 

 Det betyr ikke at barna må ha ett sett for skolen og 

ett for AKS, men for eksempel minnes på at det kan 

bo i sekken så blir det med fra skolen til aks og 

motsatt. 

 

Av pågående Kurs med påmelding er det: 

 Kokkekurs mandager kl: 15-16 for 4 trinn 

 Innebandy mandager kl. 15-16 for 1-2 trinn 

 Bush Tirsdager fra kl: 15-16 for 3-4 trinn 

 Nysgjerrigper tirsdager kl 15-16 for 1-2 trinn 

 Sløyd onsdager kl 15-16 for 3-4 trinn 

 Strikkekurs torsdager kl 15-16 for alle trinn 

 (Kokkekurs mandager 3 trinn fra uke 43) 

Øvrige aktivitetstilbud barna kan velge mellom er: Hobby, Ball 

lek, tur, Spillehallen, Brettspill, Fjærdis, Dans, Konstruksjon og 

Showtime. 

Leksehjelp mandag, tirsdag og onsdag fra 16-16:30 

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

Det blir server av frokost fra 07.30-08.00.  

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 

Høstferien 

Vi har sendt ut påmelding og oversikt over 
høstferiedagene. Har dere ikke mottatt den 
enda så følg linken dere har fått på portalen, 
SMS og skolemelding før du tar kontakt.  

Påmeldingsfrist var 18. September. Vi må ha 
skriftlig påmelding. Viktig at alle forholder 
seg til fristen fordi vi bestiller tider på 
arrangementer med antall påmeldte barn. 
Flere av arrangementene koster oss en del pr 
barn så da setter vi pris på at plassene som er 
påmeldt også benyttes. 

OBS! Husk dobbel 

matpakke hver 

mandag. Vi har ikke 

matservering da. 
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