
Seterbråten,ASKELADDEN(2. trinn) UKE:51 
 

ELEVER MED DELTIDSPLASS – NY SLUT-TID FRA JANUAR 2019: Det blir felles 
sluttid for alle elever med gratis deltakelse på AKS bortsett for dagen elvens base 

har fysisk aktivitet i gymsalen til 16.00, mandager for 3. trinn.  Elever i 2. – 4. trinn får 
som erstatning delta på et kurs i uka, kl. 15.30 – 16.30. Elever i 3. trinn med fast gå 

hjem-avtale kl. 15.45: AKS endre hjemtiden til kl. 15.30. Det blir derfor ingen gå-
hjem-sending kl. 15.45. 

Baseleder for Askeladden er Fredrik Torvik han kan nåes på epost: 
frtoa003@osloskolen.no 

JULA 2018 
JULEMESSA: Vi takke for godt fremmøte på JULEMESSA 12. desember. 
JULE-AKS: Se egen informasjon på skolens hjemmeside 
JULEGAVER TIL ANDRE BARN: Vi snakker om å glede andre i jula, ikke bare 
tenke på seg selv. Derfor samler vi inn gaver som Frelsesarmeen kan gi til barn som 
bor i familier med lite penger, som får lite gaver i jula. Elevene kan ta med pent 
brukte leker eller tøy, som AKS-elever leverer til Frelsesarmeen 21.12. 
PLANLEGGINGSDAG: AKS har planleggingsdag onsdag 2. januar – AKS er 
stengt 

TELEFON  954 03 522 Telefontid: Kl. 11.30 -13.00 og kl. 16.15 – 16.45 Lydløs SMS-telefon resten av dagen. Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30, må meldes 

senest kl. 13.00 på SMS-telefon.  

 
Mandag 17.12 Tirsdag 18.12 Onsdag 19.12 Torsdag 20.12 Fredag 21.12 

AKS-start kl. 13.45 AKS-start kl. 13.15 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 14.00 AKS-start kl. 13.00 

AKS-måltid kl. 14.15 Matpakkemåltid kl. 14.00 AKS-måltid kl.14.00 Matpakkemåltid kl. 14.00 AKS-måltid kl.14.00 

 
13.45-15.45:  

BARNEKULTURLEKER 
INNE OG UTE PÅ AKS 

 

 
 
 

14.30-16.00 
 

    STASJONAKTIVITETER 
- KONSTRUKSJONSLEK 
-LESING 
-PENGEBY 

 

   NISSEFEST til kl. 15.30 
Nissefest for julenisser, 
husnissser, fjøsnisser, 

skogsnisser og rampenisser  
 

 

Julegrøt med mandel 
Nissesamling, nisse-bingo og 
nissedans 

 
 
AKS åpner kl. 12.00 i dag 
 TID TIL LEK INNE OG UTE 
Vi skal se en julefilm 
 

  

 
 
HELDAGSÅPENT 7.30 – 16.30 
JULE-AKS for påmeldte elever 

Se egen informasjon 
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