
Kjære alle AKS foresatte!                                            

Et veldig spesielt AKS år går nå mot slutten og jeg vil derfor komme med litt info her om 

avslutningen på dette skoleåret og ferieåpningen på Aktivitetsskolen.  

Denne uka bruker vi på å rydde avdelingene og barna tømmer skuffene sine og rydder 

plassene. På fredag vil barna få med seg alt av tøy som er på plassen hjem slik at vi kan 

begynne å klargjøre til hovedrengjøring som skal skje i juli når AKS er stengt. Hvis det er noe 

tøy dere mangler så ta kontakt neste uke og så kan vi avtale tid der dere kan komme innom 

og sjekke gjenglemt kassene.   

Fra mandag 22. juni har vi ferieåpning på AKS fram til tirsdag 30. juni. Etter dette er AKS 

stengt i juli, før vi igjen åpner mandag 3. august og har ferieåpning frem til torsdag 13. 

august. Fredag 14. august er AKS stengt på grunn av planlegging av nytt skole/AKS år 

sammen med lærerne.  

Vi kommer til å ha samme åpningstid i ferieåpningen som vi har nå: 1. og 2. trinn 07.30-

16.30, 3. og 4. trinn 07.30-16.15. Hvis ikke vi hører noe annet kommer vi til å følge allerede 

eksisterende avtaler om hjemsending i løpet av dagen før stengetid.  

På grunn av de smittevern regler som er nå så kommer vi til å være på basene i ferien også. 

Barna går inn alene på sin base på morgenen og så følger vi de ut på ettermiddagen. Kontakt 

info til basene er: Pluto 22807732, Jupiter 22807731 og Neptun 22807736.   

I og med at vi ikke skal bruke kollektiv transport så kommer vi til å legge opp til turer i 

nærmiljøet hver dag. Vi kommer til å være mye ute, så det er derfor viktig at barna får med 

to matpakker og godt med drikke hver dag. Vi kan dessverre ikke dra på badetur da vi 

voksne ikke har fått oppdatert livredningsprøver i år, men vi kommer til å ha vannlek både i 

skolegården og ute på tur, så ta gjerne med badetøy slik at de ikke blir så våte på sitt eget 

tøy. Det er og fint om de som har får med seg solkrem til eget bruk.  

I august så kommer nye 1. trinn på Jupiter. Da skal de som er i 1. trinn nå opp på Neptun og 

de som er i 2. trinn nå ned på Pluto. Det blir en overgang for enkelte og det er derfor fint hvis 

dere snakker med barna om dette hjemme slik at de er forberedt på ny base. Nåværende 4. 

trinn har siste AKS dag 30. juni. Vi har dessverre ikke fått til avslutning som vi pleier nå i år, 

men vil allikevel benytte anledningen til å takke så mye for nå og ønske de lykke til videre på 

ferden.  

Vil med dette takke alle så mye for samarbeidet og den tålmodigheten dere har vist oss i 

denne krevende perioden. Ønsker dere en strålende sommer og så sees vi igjen i august. 

Vennlig hilsen 

Ellinor Eide, fungerende leder Aktivitetsskolen       

Ellino0509@osloskolen.no                 
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