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A K T I V I T E T S S K O L E N  
G R Ü N E R L Ø K K A  

Snart kommer vinter’n…  
...og fra oss på AKS kommer da samtidig vårt program for julefe-
rien og ikke minst aktivitetsprogrammet for perioden «Vinter», som 
går fra januar til påske — se vedlagte dokumenter. Fristen for 
påmelding til aktiviteter etter jul er denne gangen 13.01.2017! 
Vi legger også ved ukeplanen, med oversikt over alle aktivite-
ter. 

Tradisjonen tro 

...markerte vi julen og slutten av året, med «Løkkabarnas Jule-

show» på Parkteateret. Det ble satt en ganske klar rekord i an-

tall publikummere, så det ble en trang, hyggelig og stemnings-

full aften. Takk til alle - foresatte, ansatte og ikke minste barna 

— for en fin kveld sammen!    

Noen nye roller på AKS 

AKS-leder Erlend er ute i foreldreperm fra januar til mars. I 
denne perioden er Danijel leder for hele AKS, mens Mari er 
baseleder for 3. og 4. trinn i samme periode.  

  

Nye priser og inntektsgrenser på AKS 
Den årlige prisjusteringa på AKS er i år på 2,6 %, noe som gir 
følgende priser og inntektsgrenser fra og med 01.01.17:   

Husk at du selv er ansvarlig for å gi oss beskjed dersom du har 
krav på redusert pris. Det samme gjelder hvis du har fått høye-
re inntekt og ikke lenger har krav på prisavslag.  

 

Ny meny 

Vi har gjort noen endringer i vår meny - som nå er sun-

nere og mer variert i form av en toukersmeny.  

Menyen finner du som vedlegg i denne mailen, samt på 

våre nettsider.  

 

Takk for et godt år! 

Til slutt vil vi takke dere alle for året som har vært —og 

for alle gode tilbakemeldinger vi har fått av dere. Vi vet 

at AKS er en helt sentral arena i elevenes liv og vi vil 

fortsette å videreutvikle vår AKS til beste for dem.  

 

Vi ønsker dere alle god jul og et godt nytt år! 

 

Hilsen Erlend, Mari, Danijel og alle oss på AKS Grünerløkka 

 

 

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

Henting og beskjeder: aktivitetsskolen.grunerlokka@gmail.com 
Baseleder: mari.noodt.westphal@ude.oslo.kommune.no  
Aktivitetsskoleleder: danijel.vranic@ude.oslo.kommune.no 
Hjemmeside: https://grunerlokka.osloskolen.no/ 

Telefonnummer.   
Kråkereiret:_93 89 04 80 
NB. Kun sms etter 12.00 

AKS kontor: 95 28 69 75 

 

Inntekt Inntil  

kr. 208 305 

Inntil 

kr. 370 320 

Over 

kr. 370 320 

100 % plass 624 kr 1146 kr 2922 kr 

50 % plass 401 kr 737 kr 1975 kr 

Dansegruppa fra 3. og 4. trinn i aksjon på Parkteateret  


