
 
 

Hei! Jeg heter Marianne Botani. Jeg bor på 

Holmlia, har 3 barn mellom 12–21 år. Jeg har 

jobbet med barn siden 2003, for det meste i 

barnehage, og jeg har jobbet på Toppåsen siden 

skolestart før jeg kom hit. Jeg har hatt mer eller 

mindre avdelingsansvar de siste 10 årene. Jeg er 

utdannet Barne- og ungdomsarbeider.  

Jeg begynte her som baseleder på Lusetjern AKS 

etter påskeferien. Jeg var innom påskelunsjen og 

hilste på de som var her den dagen og ble tatt 

godt imot av en gjeng blide barn og voksne. 

Siden da har jeg blitt kjent med mange flere fine 

barn og voksne, og nye rutiner som jeg skal få 

oversikt over. Allerede nå ser jeg at det kommer 

til å bli bra. Så håper jeg dere har forståelse for 

at det kan bli litt uoversiktlig for oss i 

overgangsfasen. Gleder meg til fortsettelsen. 
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Annet 

Byggefasen på Holmliaskole 

Uke 15 starter rivningen av ballbingen og etter hvert vil det komme opp 

brakker på nedre del av parkeringsplassen og der ballbingen lå. Disse skal 

bli skolebygg for ungdomsskoleelevene de neste par årene mens 

ungdomsskolen pusses opp. Det innebærer en del tungtrafikk, store 

maskiner og noe støy. Vi kommer til å bruke områdene bak skolen/aks og 

opp mot Bjørn Bondes vei/Rosenholm skole i utetida framover til vi ser 

det roer seg på området vårt. 

Fjærdis 

Med våren kommer også siste perioden vår med Fjærdis for i år. Vi gleder 

oss til avslutningsfest med overnatting på AKS 7.Juni. Neste skoleår 

vurderer vi å starte med AKS-Russ. Vi tenker det er mye 

sosialkompetanse og læringstøttende aktiviteter vi kan legge inn der. 

 

Besøksdager fra barnehagene                                                            

I mai får vi besøk fra førskolebarn rundt om. De er nok superspente så 

håper vi gir dem et godt førsteinntrykk.  
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 Nå når våren kommer i gang vil kursene våre etter hvert 

avsluttes, og vi kommer til å bruke mer tid ute i 

nærmiljøet. Uke 14 avsluttet koding, Uke 15 er siste uke 

for Forskerfabrikken og uke 17 er siste gang på 

vanntilvenningen 

Praktisk informasjon 
 AKS åpner kl. 07.30 til 08.30. Så er vi stengt i 

skoletida, og holder så åpent igjen fram til kl. 17.00.                                                   

Baselederne er tilgjengelig på mobil, mail eller 

kontoret mellom kl. 08.30- 12.00. Det er bare å ta 

kontakt. Etter 12.00 sendes all annen beskjed på 

basemobilene. Mail og sms vil ikke bli besvart mellom 

kl: 15-16   

Merk alle sms med dato  

Første og andre trinn mobil:90 27 81 56                      

tredje og fjerde trinn mobil: 90 28 47 81 

Mail: elin0407@osloskolen.no, mobil:918 56 874            
maboa103@osloskolen.no,      mobil:469 23 814  

Saker av interesse 
 

 Ny baseleder 

 Aktivitetskurs-
slutt = ute AKS 

 Byggefasen på 
ungdomskolen 

 Fjærdis  

 Besøksdager  

mailto:elin0407@osloskolen.no
mailto:maboa103@osloskolen.no

