
 

En liten hilsen fra oss på AKS…  

 

Vi vil takke alle som kom på Åpen Dag / 

Loppemarkedet som vi arrangerte sammen 

med 1. trinn!  

Vi samlet inn hele 2.300 kroner på 

loppemarked og kiosk-salg! Vi gleder oss til å 

dele nyheten med 

Alternativ Jul, det er 

virkelig stas at vi 

klarte å samle inn så 

mye!  

 

Vi håper alle koste seg 

like mye som oss! 

Neste gang skal vi 

lage mer vaffelrøre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker også å takke alle sammen for en fin 

høst, og ønske dere en riktig god jul og et godt 

nyttår. Vi gleder oss til 2017 og alt det har å 

by på! 
 

Hilsen Tharshini, Rune, Victor, Rammi, 

Fikret, Anine, Jacob, Henrik, Omar, Minja, 

Kastriot og Birgit!   

Heisann!   

Vi gleder oss over å invitere til en koselig og 

lærerik juleferie på AKS Haugenstua.   

Siste skoledag er onsdag 21. desember. Vi 

har heldagsåpent torsdag 22. desember og 

fredag 23. desember. I uke 52 har vi åpent 

tirsdag-fredag.  

Gratis kjernetid har plass torsdag 22. 

desember, og onsdag 28. desember og 

torsdag 29. desember i juleferien. 

Det er viktig at barna har skiftetøy og 

matpakke til to måltider alle dager.  

Påmeldingsfristen for juleferien er onsdag 

14. desember.  For å planlegge bemanning 

er det svært viktig at du melder på barnet 

ditt innen fristen. Etter at fristen er gått ut 

er det ikke sikkert at barnet ditt får plass.   

Med ønsker om en trivelig ferie og et riktig 

godt nyttår! 

 

Birgit Mikalsen Nedreberg , AKS-koordinator 
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  VIKTIG INFORMASJON 
Det er kun de som har meldt seg på innen 
fristen 14. desember som får nytte seg av 
tilbudet til AKS i juleferien. Gratis kjernetid-
elevene kan melde seg på onsdag og torsdag, 
samt torsdag uka før. Halvdagsplasser (2.-4. 
trinn) har 12 timer i uka, eller to hele dager.  
Husk å ta med to matpakker alle dager.  

Torsdag 22. desember 
GRATIS KJERNETID 
Tur til Liastua. Vi drar fra AKS kl. 10.00 og er 
tilbake på skolen kl. 15.30 senest. Ta med mat til 
to måltider. Vi kommer til å grille på turen, så send 
gjerne med noe som kan varmes på bålet. 

Fredag 23. desember 
Vi koser oss på AKS med pepperkakebaking og 
pynting! Dersom barna ikke har blitt ferdig fra 
juleverkstedene kan de ferdigstille arbeidet 
sitt i dag. Julefilm etter siste måltid.  

Tirsdag 27. desember 
Vi blir på AKS denne dagen. Yatzy, stigespillet, 
bingo, sudoku, gangestafett og mange andre 
gøyale leker både ute og inne. 

Onsdag 28. desember 
GRATIS KJERNETID 
Julefilmvisning på Stovner bibliotek. Filmvisning fra 
kl.12.00. Vi drar fra AKS kl. 11.00 slik at barna får 
god tid til å kikke i bøker og gjøre seg kjent med 
biblioteket. Vi er tilbake senest kl. 15.00 

Torsdag 29. desember 
GRATIS KJERNETID 
Akedag ved Haugenstuabakken!  
Vi spiser før vi drar og er tilbake senest 14.30.  
Brettspill og hyggelige bordaktiviteter når vi 
kommer tilbake. 

Fredag 30. desember 

Idrettsdag i gymsalen. Stikkball, kanonball, 
hinderløyper og andre artige aktiviteter.  

Dersom barnet ditt ikke kan komme selv om det er 

meldt på i høstferien, må du gi beskjed på telefon 

901 32 104 (1. trinn) eller 901 32 975 (2.-4. trinn) 

Navn: ______ 

Klasse: __________ 

Halvdagsplass (kryss av):  

Heldagsplass (kryss av):  

 

Telefon foreldre: ____________ 

Eleven skal være med på (kryss av):  

 Torsdag 22.12: Tur til Liastua 

 Fredag 23.12: Bakedag 

 Tirsdag 27. 12: Mattemoro!  

 Onsdag 28.12:  Julefilm på Stovner Bibliotek 

 Torsdag 29.12: Akedag 

 Fredag 30.12: Idrettsdag i gymsalen 

 Kommer ikke i juleferien. 

Fotorestriksjoner 

Vi kommer til å ta en del bilder av barna i 

aktivitetene under juleferien. Kryss av om det er 

ok å bruke bilder av ditt barn på AKS sine 

nettsider.  

 Ja, bilder kan brukes på AKS sine 

nettsider. 

 Nei, bilder av barnet mitt skal 

ikke publiseres på nett.  

Leveres til AKS innen fredag 16. desember 
 
Signatur foreldre: _________________________________ 
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