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Nå har høsten startet og hittil har den vært både varm og tørr.  

I tiden som kommer vil det bli kaldere, våtere og mørkere. Det er viktig at alle har navnemerket klær 

etter vær; regntøy, støvler, skiftetøy, og innesko må alle ha på plassen sin. Lurt med vanter og lue 

også. Husk refleks! 

 

Vi ser at barnegruppa har kommet inn i gode rutiner og er blitt kjent med aktiviteter, lokaler, 

de voksne og hverandre. Alle har noen å leke med og det ser ut som at de trives i AKS 

hverdagen.  

Bading er en kjempesuksess og alle som har mulighet benytter seg av tilbudet. Det er vi 

veldig glad for  Husk lue når ditt barn skal bade, det blir kaldt å gå ute med vått hår i tiden 

som kommer. 

 
Høstferie: 

Vi har hatt en flott høstferie med fine aktiviteter og mye vær; den årlige fotballcup'en foregikk i 

plaskende regn. Men vi vant ny fin pokal for "Fair play" så været ble fort glemt. Spennende ute-

aktivitetsdag sammen med Skiforeningen. Vi klatret i huler, undersøkte sopp, spikket, grillet og vi 

lagde til og med "eplekake" på bål Uka ble avsluttet med kino på Filmens hus. 

 

MEN, denne ferien var det også påmeldt mange flere enn det antall elever som kom. Vi satte opp en 

turnus (til bemanning) for de ca. 50 barna som var påmeldt. Vi bestilte også kinobilletter som vi må 

betale for. Vi var på kino med 9 barn!! Dette betyr at personale som burde tatt ut ferie var på jobb. De 

vil da måtte ta ut ferie/avspasering senere. Og tilbudet i neste ferie vil bli dårligere. I tillegg har vi 

brukt masse penger på å betale aktiviteter for påmeldte barn som ikke dukket opp.  

 

 

Kontaktinformasjon- ved beskjed til barn/gå hjem tider. 

1. trinn: 90 53 15 25  

2. trinn: 90 53 99 74 

3. trinn: 90 54 47 89 

4. trinn: 90 54 93 16 

 

Minner om at alt som har med gå hjem tider, hente tider, besøke venner avtaler og andre 

beskjeder til elevene MÅ komme som sms/tekstmelding eller pr telefon før kl. 12.00 hver 

dag. Når elevene slutter på skolen er alle voksne i aktivitet sammen med dem og kan ikke 

bruke tid på å svare på telefoner og sms/tekstmeldinger. 

 

Ved andre henvendelser til baseleder: 

 

1 og 2 trinn: Anne Lise Hille - tlf. 47 71 96 58  e-post: annelise.hille@ude.oslo.kommune.no 
3 trinn: Siv Wangensteen-Haugen - 47 71 48 93  e-post: siv.wangensteen-haugen@osloskolen.no 

4 trinn: Christine Solhaug - 47 71 79 51 e-post: christine.solhaug@osloskolen.no 
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