
 

N Y H E T S B R E V  1 .  T R I N N  
J U N I  2 0 1 6  

 

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  

 Nå er faktisk sommeren her ... 
… og vi har lagt et spennende program for skoleferien i juni og au-
gust. Her har vi fokusert på uteaktiviteter og naturopplevelser med 
mange ulike turer. Turene finner sted mellom 09.00 og 15.00. Se 
vedlagt program! I ferien serverer vi vår vanlige meny, så det holder 
med én matpakke. Som alltid holder vi stengt i juli.  

 
Løkkaspelet   
Vi takker alle elever og foresatte for en fantastisk flott kveld den 14. 
juni!  Til høyre ser dere noen utdrag fra forestillingen.   

Satsingsområder neste år  
Vi har gjort mange og store endringer på vår AKS de siste par åre-
ne. I skoleåret som kommer vil det viktigste for oss våre å bevare og 
kvalitetssikre det tilbudet vi har, men med spesielt fokus på disse 
områdene:  

 Læring 

 Informasjon til og dialog med foresatte  

 Daglige rutiner og oppfølging 

Takk for godt samarbeid dette året! 

Vi vil takke alle dere foresatte for et flott år her på vår AKS—vi opplever 
dere som positive, konstruktive og støttende i forhold til den jobben vi 
gjør. Vi takker også for alle gode tilbakemeldinger vi får fra dere, det gir 
energi og inspirasjon.  

 

God sommer! 

 

Hilsen alle oss på AKS Grünerløkka 
 

 

 

 

Grünerløkka har et av Norges mest aktive basketballmiljøer – 

her illustrert ved seks dansende spillere  

Løkkas kunstnere på 70-tallet—her hengende fritt fra trærne... 

Foresatte, søsken og venner på AKS Grünerløkka  

fylte skolegården for å se Løkkaspelet 

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 

 


