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     Informasjon fra Aktivitetsskolen – Sagene 
 

 

Her er siste nytt fra aktivitetsskolen!  

Ledelse på AKS  
Dan Lorntzen er tilsatt som ny baseleder Pluto (3.-
4.trinn). Han kommer fra en tilsvarende stilling på 
Bryn skole. Dan starter opp 1.januar  

Ellinor og Karima ivaretar Pluto i mellomtiden.  

Aktivitetsskoleleder Torill Mohn er dessverre 
sykemeldt. Ellinor Eide (baseleder, Jupiter) 
ivaretar en del administrative oppgaver i Torills 
fravær.  

 

Basene   
1 trinn - Jupiter:   
Ellinor (baseleder), Laila, Rida, Camilla, Thea, Azad, 
Carl (3 dager) og Miriam (2dager).  

2 trinn - Neptun:  
Karima (baseleder), Pål, Martin, Nora og Frida.   

3 + 4 trinn - Pluto:   
Dan, Cecilie, Colley, Enis, Marit, Ylva, Madeleine, 
Ola og Morgan.   

Vi har i tillegg Roda som er på kjøkkenet og Imen, 
Zakeria, Naoufel, Torjus og Saralinn som 
ringevikarer.  

 

Aktivitetsplaner  
Aktivitetsplanene for høsten er nå delt ut på 
Jupiter og Neptun. Pluto vil dele ut sin plan fra uke 
43.   

 

Garderobeplasser  
Nå når det blir våtere og kaldere ute er det viktig 
at alle barna har godt med tøy på plassen sin. De 
bør ha regntøy, støvler, innesko og skiftetøy på 
plassen til enhver tid. Fint hvis dere tar en titt i 
gjenglemt kurvene da det ligger mye tøy der som 
ikke har blitt hentet.  

 

Åpningstid AKS  
Åpningstiden på AKS er utvidet fra 16.30 til 16.45. 
Neptun og Jupiter blir stengt fra kl.16.30 og så 
samles vi på Pluto fra 16.30-16.45.   

For å kunne planlegge bemanning er det viktig at 
dere gir oss en tilbakemelding dersom dere 
kommer til å benytte dere av dette tilbudet.   

 

Beskjeder  
Vi opplever at det kommer mange telefoner inn på 
avdelingene i løpet av Aks dagen og dette gjør at 
de voksne må bruke tid på å ta imot telefoner 
isteden for å være med barna.   

Vi ber om at beskjeder angående henting osv. blir 
gitt på formiddagen til baselederkontoret mellom 
kl. 09.00 og 12.30.  

Kontakt info til Aks:  

Baselederkontoret: 22807730 

Jupiter: 22807731  

Neptun: 22807736 

Pluto: 22807732  

 

Mail: Ellinor: ellinor.eide@osloskolen.no  

Karima: karima.aoudia@osloskolen.no  

 

Vennlig hilsen oss på Aktivitetsskolen Sagene 
Ellinor Eide  
Baseleder Jupiter  
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