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Aktiviteter ved Lusetjern skole i desember 2019 

Desember er en måned med mange aktiviteter for store og små, både på skolen og privat. 

Lusetjern skole ønsker å ha et høyt faglig fokus kombinert med felles aktiviteter knyttet til 

juletradisjoner. Også i år har vi "den levende julekalender" med felles aktiviteter på trinn 

og for hele skolen. Julekalenderen ligger i Showbie og blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Husk påmeldingsfrist! Det er viktig for oss som skole å opprettholde noen av tradisjonene våre. Lucia og samling i 

kirka er to av tradisjonene som vi ønsker at alle elevene skal delta på. 

Oversikt over aktiviteter i desember 

Hele desember Den levende julekalenderen gjennomføres på alle trinn. 

Fredag 13.12 kl. 12.00 3. trinn inviterer til Lucia markering i samlingssalen. 

Tirsdag 17.12 fra kl. 09.30 5. trinn inviterer til julesamling i Holmlia kirke. 5. trinn har øvd og ønsker å vise 

frem et fint program for alle elevene på skolen. Lusetjern skole arrangerer 

julesamling i samlingssalen parallelt med julesamlingen i Holmlia kirke. 

Julesamlingen i kirken er en tradisjon ved Lusetjern skole og vi ønsker at flest 

mulig av elevene deltar på dette arrangementet. Foresatte må melde elevene på 

aktivitetene.  

Torsdag 19.12 fra kl. 09.00 Juletregang i samlingssalen for alle. Dette er en ikke –religiøs aktivitet og alle 

deltar.   

Fredag 20.12  Siste skoledag før jul. Elevene har avslutning i egen klasse med kontaktlærer. 

Elevene slutter kl. 12.00. AKS har åpent fra kl. 12.00. 

 

Med vennlig hilsen Knut Christian Hellesø-Knutsen (rektor) 

 

 

Svarslipp returneres til kontaktlærer innen 10.12.2019      klipp 

 

Vi ønsker at   ___________________________________    i  klasse _______ 

       (elevens navn) 

 

 

1. Skal være med i Holmlia kirke tirsdag 17.12.2019   

eller 

 

2. Skal være på julesamling på skolen tirsdag 17.12.2019  

 

 

Dato    foresattes underskrift 
 


