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G R Ü N E R L Ø K K A  

Skoleåret er godt i gang …  

Og som dere kanskje har merket er vi på AKS fullt i gang 
med våre aktiviteter. 2. klassingene for utfoldet i alt fra capo-
eira til sjakk og vi håper alle elever har funnet noe som pas-
ser dem.   

 
Foreldremøte — 19. oktober 

Onsdag 19. oktober kl. 16.30—17.30 inviterer vi alle foresat-
te på 2. trinn til årets første AKS-foreldremøte — som avhol-
des på personalrommet i skolens 2. etasje. Vi har egentlig 
bare ett hovedpunkt på agendaen: hvordan synes dere det går på 
AKS for tiden? Som vanlig er vi også interessert i innspill og 
ideer for å videreutvikle oss.  

Vi serverer et enkelt måltid, stiller med barnevakt og håper å 
se mange av dere på møtet.  
Send gjerne en mail til Freddy og si hvis du kommer eller 
ikke, og gi han også info om barn vi ev. skal passe på, samt 
deres alder– Du kan også bruke papirskjema som du finner 
på krysselista.  

 

Møt vår nye idrettsveileder, Chiamaka 

Chiamaka Okparaebo er utdannet pedagog ved universitetet i 
Oslo og har bl.a. jobbet som fridrettstrener for IL BUL og som 
lærervikar på Groruddalen skole. Chiamaka er en meget dedi-
kert idrettsutøver selv, og i NM 2015 ble hun norgesmester i 
tresteg og tok bronse i lengdehopp (!). Som idrettsveileder vil 
hun videreutvikle vårt idrettstilbud til elevene, både i frie og 
organiserte aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktstavle ved kryssestasjon 

Som dere sikkert har sett, har vi fått ny tavle ved kryssestasjonen 

hvor alle elevene har hvert sitt navneskilt som skal plasseres på 

den aktiviteten de er på. Dette skal hjelpe elevene å se hvilke 

aktiviteter de skal eller kan delta på fra dag til dag, og samtidig 

hjelpe oss og dere med å raskt få oversikt over hvem som er 

hvor. Vi er i en innkjøringsperiode nå, og tror dette blir bra. 

Løkkabarnas juleshow 

Hver jul inviterer vi til Løkkabarnas juleshow på Parkteatret. 

Her blir det teater, dans og sang, samt noen utvalgte høyde-

punkter fra AKS-året. Mer info kommer senere :-) 

 

Hilsen  

Erlend, Freddy og alle oss på AKS Grünerløkka 

 

Chiamaka i sitt ess!  

Bilde fra Legobyen, som stadig er i utvikling. 

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

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

Telefonnummer.   
2. trinn:_97 96 13 87 
NB. Kun sms etter 12.00 

AKS kontor: 95 28 69 75 

 


