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Slipp barna ut — det er vår! 
Vi har allerede passert vårjevndøgn, og dagene er stadig lengre 
og varmere.  Aktivitetsprogrammet for perioden «Vår» er da 
også rettet mot utendørsaktiviteter. Samtidig blir læring gjen-
nom uteleker et viktig faglig fokus på AKS. Se vedlagt aktivitets-
program og ukeplan for perioden Vår — og legg merke til påmel-
dingsfrist 21. april.  

Påsken 2017 

Også i påsken skal vi være mye ute, med bl.a. friidrettsdag på 
Bislett stadion og påsketur til Bygdøy. Se vedlagt påskeprogram 
for mer info. NB. For å være med på turer må elevene være på AKS 
før 9.30.  

 
Talentiaden og AKS-faktor 
Forrige uke gikk vår lokale Talentiade av stabelen i festsalen. 
Over 40 egenkomponerte innslag ble fremført foran et mildt 
sagt engasjert publikum. To verdige representanter gikk videre 
til den store finalen, AKS-faktor, som avholdes på Teglverket 
skole 4. mai.  
  

Løkka:Larm 
I begynnelsen av juni vil vi invitere dere alle til Løkka:Larm. 
Dette er en mini-festival laget av og for elever på AKS. Nøyaktig 
dato settes straks — da får dere også den offisielle invitasjonen. 
Vi håper å se mange av dere her! 
 

Morgengym på tirsdag—torsdag 

Vår egen friidrettsmester Chia fortsetter med morgengym fra 
8.00—8.30, ute eller i gymsalen, men fram til sommerferien 
skjer dette på tirsdag, onsdag og torsdag (mandag og fredag er 
det dermed ikke morgentrim i denne perioden).  

 

Erlend tilbake fra pappaperm 

AKS-leder Erlend er nå tilbake etter ti uker i pappaperm.  

Danijel, som har vært AKS-leder i denne perioden, går da tilba-
ke til sin stilling som baseleder på 3. og 4. trinn.   

For både barn og ansatte er nok våren den beste tiden av 
AKS-året. Vi ser fram i mot mye lek, læring og mange deilige 
dager ute her på AKS og på turer i nærområdet.    

 

Men først: god påske til dere alle!  

Hilsen Erlend  Madia, Kenneth og alle andre på AKS 

 

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

Henting og beskjeder: aktivitetsskolen.grunerlokka@gmail.com 
Aktivitetsskoleleder: erlend.torp@ude.oslo.kommune.no 
Hjemmeside: https://grunerlokka.osloskolen.no/ 

Telefonnummer: 
1. trinn:_90 89 82 74 
2. trinn:_97 96 13 87 
Kråkereiret:_93 89 04 80 
AKS kontor: 95 28 69 75 
 
 

 

I påsken blir det friidrettsdag på Bislett Stadion.  

Over 40 ulike innslag, med sang, dans og egenkomponert 

musikk, ble fremført under årets Talentiade.  


