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MÅNEDSBREV FOR DESEMBER  
                         

  AKTIVITETSSKOLEN OPPSAL 1. OG 2. TRINN 

 

Hei!  

Denne måneden har vi jobbet med prosjektet vårt, Oppsal. Vi har blitt litt bedre kjent med 

nærområdet vårt igjennom quiz, historier, turgruppa som bruker nærmiljøet og gjennom 

kreative hender der vi har blant annet  laget en trikk som tidligere gikk til endestasjonen, 

Oppsal. 

 

Her er noen tilbakeblikk ifra november      

 
                       Tur til Godliaskogen                                   Matlaging bak H-huset 

 

 

 
                        Prosjektarbeide                                                  Kreative hender   

 

 

Konstruksjonslek & spill 
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Brukerundersøkelse: Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å 

delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte 

med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-

7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. 

 

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: 

https://aks.vardehartmark.no/aks/ 
 

Åpen uke : Vi ønsker alle velkommen innom neste uke for å se på noe av det som skjer på 

AKS. Eget skriv med program er sendt ut. Ligger også på hjemmesiden. 

Påmelding juleferien : Vi minner om at frist for påmelding til juleferien er onsdag 6. 

desember. Garderobene skal ryddes og vaskes i romjulen. Alt av sko og klær må tas med 

hjem. Sjekk også glemmekassene. De blir tømt. 

Fotballturnering : Årets juleturnering i fotball starter i gymsalen mandag 2. desember. 

Påmeldte barn har fått med oppsett hjem. Se vedlegg. Det er fint om dere sjekker dager/tider, 

og passer på at barna er på AKS når de skal spille. 

Aktiviteter desember :  

I desember åpner vi opp for flere spontane aktiviteter, og vil derfor ha færre aktiviteter som er 

planlagte. Vi kommer til å kose oss med julemusikk og juleverksted i tiden fremover. 

 

• Sjakken hadde siste time, tirsdag 26.11.  

 

 

Vår kjære Veronica skal flytte og har derfor siste arbeidsdag 19.12, vi vil takker for fantastisk 

innsats og ønsker henne lykke til videre. Det vil komme informasjon til 2c om ny 

primærkontakt over jul.  

 

 

 

Ønsker alle en fin førjulstid. 

Hilsen Anne, Hanan, Silje, Mei, Herma, Elin Cecilie, Atefeh, Kevin, Veronica  Anita og Silje. 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Bingo 2.trinn 

14.00 – 15.00 

Leksetid 2.trinn 

13.00-14.00 

Leksetid 2.trinn 

13.00-14.00 

Kor 13.30  1.trinn 

Kor 14.30  2.trinn 

Brettspill 

14.00-16.00 

Små kokker 1.trinn 

14.30-16.00 

 

Turgruppa  

2.trinn 

13.00 – 16.00 

Små kokker 2.trinn 

14.30 – 16.00 

Juleverksted  

14.00 – 16.00 

Juleverksted  

14.00 – 16.00 

Fotballturnering 

14.15-16.00 

 

Dans  

15.15 – 16.00 

Fotballturnering 

14.00-16.00 

Ipad 

14.00-16.00 

Fotballturnering 

14.00-16.00 
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