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 Et nytt skoleår tar til...  

Og for første gang på en stund er det ikke så mange endring-
er på AKS. Isteden ønsker vi å gjenta alt det gode vi gjorde i 
fjor, bare enda litt bedre. Likevel, noen forandringer blir det, 
da først og fremst innen satsninger vi allerede har begynt på.  
 
Læring 

Vi har de siste årene jobbet mye med læring på AKS. En 
aktivitetsskole gir da også fantastiske muligheter innen alt fra 
utvikling av språk og sosiale ferdigheter til finmotorikk og 
logisk tenkning. På mange måter er AKS som læringsarena 
fortsatt et «nytt» pedagogisk felt — og her ønsker vi å være 
med å sette nye standarder.  
Mer informasjon om Læringsgruppa finner du på våre nettsi-
der.  

 
Informasjon og dialog med foresatte 

Tilbakemeldinger og innspill fra foresatte er kanskje den 
viktigste informasjonskanalen vi har for å bli bedre. Vi som 
jobber på AKS vil  derfor gjerne se, høre fra og samarbeide 
mer med dere. Ganske snart blir dere invitert til foreldremø-
ter på skole og AKS, men husk at vi alltid er tilgjengelig på 
mail og telefon. Så: ta kontakt hvis du har noe på hjertet!  

 

«Jobb» på AKS 
Elevene kan i år søke «jobb» på AKS — «stillingene» vil dekke 
områder som bibliotekar, fadder, ordensvakt, o.l. Stillingene 
vil ha et begrenset omfang og basere seg på elevenes egenmoti-
vasjon. Vi håper og tror at slike ansvarsoppgaver kan bygge 
både selvfølelse og selvtillit, samt styrke følelsen av eierskap og 
ansvar for AKS.  

 

Aktivitetsprogrammet høsten 2016 

Sist med ikke minst: vedlagt i denne mailen finner dere aktivitetspro-

grammet med påmeldingsinfo for denne høsten. Frist for levering er 

2.september. 

Vi anbefaler dere å tenke igjennom hvor mange aktiviteter deres barn 

bør kan og bør delta på. For noen kan en fast aktivitet hver dag være 

gunstig, for andre holder det med én i uka. Vi skiller i år mellom 

aktiviteter som man må være med på hver gang (som svømming og 

Capoeira) og aktiviteter der man ikke «tvinges» til å delta (som bryting 

og ishall). Les mer om dette i programmet.  

 

Vi gleder oss til et nytt, morsomt og spennende år på AKS!  
 
Hilsen Erlend, Danijel og alle oss på AKS 

 

Svømming og lek i vann på Tøyenbadet er en av de mange 

aktivitetene vi tilbyr i år.   

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

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

Telefonnummer.   
3. og 4  trinn:_93 89 04 80 
NB. Kun sms etter 12.00 

AKS kontor: 95 28 69 75 

 

Læring er noe vi har snakket og skrevet mye om og det vil 

vi fortsette med. Et delmål: skape mange lesehester på 

AKS.  


