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G R Ü N E R L Ø K K A  

Kjære alle foresatte på 1. trinn,  

Med dette ønsker vi dere og deres barn velkommen— også 
skriftlig — til Aktivitetsskolen Grünerløkka. Vi har snart vært 
åpent i tre uker og har rukket å bli kjent med barna deres, og 
de med oss. For noen elever har overgangen fra barnehage til 
AKS gått knirkefritt, for andre har det kanskje vært en liten 
eller til og med stor utfordring. Vår jobb er å være trygge, 
tydelig og gode voksne for elevene. Med lærerne tilbake på 
jobb er vi naturligvis i tett dialog med dem. Vårt hovedfokus 
er nå på elevene på 1. trinn, og slik vil det være en god stund 
fremover.  

 

Aktivitetsprogram høsten 2016 

Vedlagt dette nyhetsbrevet finner dere program med påmeldingsin-
formasjon for perioden «høst». Programmet spenner fra svømming 
og capoeira til sjakk og dans, så her bør det være noe for enhver. Vi 
anbefaler dere å tenke igjennom hvor mange aktiviteter deres barn 
kan og bør delta på. For noen kan flere faste aktiviteter i uka være 
gunstig, for andre holder det med én. Det skilles i år mellom aktivi-
teter som man må være med på hver gang (som svømming og teater) 
og aktiviteter der man ikke «tvinges» til å delta (som bryting og is-
hall). Les mer om dette i programmet.  

 

 
Informasjon og dialog  

Vi setter stor pris på at så mange av dere har deltatt på møtene 
med AKS, både i våres nå i oppstartsukene. At info fra oss når 
ut til dere selvsagt viktig, derfor sender vi ut nyhetsbrev, pro-
gram og annen sentral info i tre kanaler: på mail, i papir på 
basen og på vår hjemmeside under fanen «nyheter». Ganske 
snart vil dere bli invitert til foreldremøter på skole og AKS, 
men husk at vi alltid er tilgjengelig på mail og telefon. Så, med 
overhengende fare for å gjenta oss selv: ta kontakt hvis du har 
noe på hjertet!  

 

Vi gleder oss til et spennende år her på Grünerløkka skole og AKS og 

lover å alltid ha det som er aller viktigst i fokus, nemlig barna.   

 
Hilsen Erlend, Madia, Helene og alle oss på AKS Grünerløkka 

 

Svømming og lek i vann på Tøyenbadet er en av de 

mange aktivitetene vi tilbyr i år.  Les mer i vedlagt pro-

gram.  

En aktivitetsskole gir fantastiske muligheter til utvikling 

av alt fra språk og sosiale ferdigheter til finmotorikk og 

logisk tenkning. Læring er et hovedsatsningsområde for 

vår AKS.   

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

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

Telefonnummer.   
1. trinn:_90 89 82 74 
NB. Kun sms etter 12.00 

AKS kontor: 95 28 69 75 

 


