
Sommeråpent AKS 

Påmelding til heldagsåpent i sommer for Juni (uke 

25 og 26) er sendt ut via skolemeldingsappen, og 

ligger på nettsiden vår.  

Svar uansett om barnet skal delta eller ikke 

Svarfrist 04.06. 

Vi planlegger masse gøy, men det kan bli endringer 

dersom det kommer spennende tilbud vi får være med 

på i siste liten. Vi gir i så fall beskjed til de som er 

påmeldt den aktuelle dagen. 

Påmeldingen for August (Uke 31 og 32) blir sendt 

ut i løpet av juni.  

OBS: 09.08. og 10.08. er Planleggingsdager og 

AKS er da stengt 

 

Påmelding for nye 1-klassinger til Bli Skoleklar, uke 

31 og 32, med sommerskolen er sendt ut via mail. 
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 2021 
 

 

 

 

  GENERELL INFO 
AKS åpner kl. 07.30 til 08.30. 13.30 til kl. 16.30. 

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 trinn) mobil: 90 28 47 81 

Sydpolen 4 trinn (Fjærdis) mobil: 94 00 46 58 

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

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

 

Endring fra heldagsplass til gratis deltidsplass må gjøres før 01.01. eller før 01.08. 

 

 

 

Sommeravslutning 
 

I år blir det dessverre ingen tradisjonell 
sommeravslutning med foresatte og lotteri.  
Hvert av trinnene har i stedet for satt av en 
dag til litt ekstra sosial moro, og vil enten 

lage/bake noe godt med barna eller kjøper 
inn for eksempel frukt eller is.  

Dere trenger derfor ikke sende med noe 
ekstra hjemmefra. 

Sydpolen og 2 trinn har satt av 10.06.  
og 1 trinn 11.06. 

 

Det er Sommer! 
Det vil si vekslende varmt og tørt, og vått og 

kaldt. 

Klær etter vær, og er det usikkert så legg ved 

lett skift i sekken. 

Nå er det ekstra lurt å ha solkrem og vannflaske 

med på skolen/AKS. 

Viktig å ha innesko og skiftetøy tilgjengelig. 

På grunn av smittevern blir det fortsatt mye 

uteskole og utelek framover. 

  

 

 

 

OBS! Husk dobbel matpakke hver dag  

Vi serverer ikke mat i Juni og August. 

Dette har vært et spennende og lærerikt år.  

Vi har opplevd fantastiske og morsomme dager, så vel som 

tøffe og triste dager.   

Vi har lært mye, og mest av alt har vi lært mye om hva vi 

er takknemlig for, og hva vi setter pris på. 

Takk for godt samarbeid og God sommer! 

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 

 

Hver fredag må garderobeplassene 

tømmes så renholderne får vasket 

ordentlig. Det som ligger igjen før ferie 

blir pakket og levert gjenbruk 

 

Denne tiden av året bæres som vanlig preg av at det går 

mot slutten av en epoke og en begynnelse av en ny tid 

AKS-Russen har hatt sin feiring med Russedåp og 

Knutesamling, og har Pizza-Filmkveld-overnatting på 

AKS 03.06. Dette siste året har de hatt ukentlig 

russetime med aktiviteter de sammen har bestemt. De 

avslutter med fotballkamp mot voksne 10.06. Det har 

vært en fantastisk gjeng som vi vil savne masse på AKS 

Førskoledager med besøk fra barnehagene er fordelt på to 

onsdager. Mange småsøsken også i år blant de søte små. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent. 

 

Siste skoledag og bursdagsfeiring 18.06. 

Da slutter skolen kl. 12, og AKS er klar til å ta over dagen.  

Vi skal feire Juni-barna med film og is.  

Barna får med hjem det de har av klær, utstyr og kunst både fra skolen 

og AKS denne dagen. Godt mulig de trenger bærehjelp hvis dere ikke 

har hentet med hjem noe tidligere.  

Gi beskjed til Marianne dersom poden ikke skal på AKS denne dagen. 
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