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Saturn: 99102132; Uranus: 90087939; Månen: 95452448; Sola: 90270186; Nordstjerna: 91802286 

Aks kontor: 99285160 
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Til foresatte på Lambertseter Aks☺ 

Skoleåret er snart over og med det ønsker vi å takke alle, store og små, for det fantastiske 

året som har gått! 

Det har vært et innholdsrikt år som har gått utrolig fort. Vi håper at alle Aks-barna har 

opplevd nye utfordringer, læring, nye vennskap og mye MORO hos oss!  

Vi ønsker 4.trinn lykke til videre og håper at Aks perioden har bidratt i å styrke og berike 

skolegangen i disse 4 årene! 

NYTT FRA SKOELÅRET 2017/2018: 

Vedtak: 

1. Driftsstyret på Lambertseter skole har vedtatt at skole og AKS skal ha sammenfallende 
plandag før skolestart. 
2. Driftsstyret har vedtatt at åpningstiden for AKS utvides med 15 minutter og er fra kl. 07.30 
til kl.17.00. 
3. Driftsstyret opprettholder tidligere vedtak om at opptil 20% av plassene i AKS kan være 
halv plass på følgende premisser: 
a. Foresatte kan søke om reduksjon til halv plass to ganger pr skoleår med frist 01.05 for 
høstsemesteret med oppstart 01.08 og frist 01.11 for vårsemesteret 01.01. 
b. Halv dags plassene prioriteres som følger: 
1. prioritet - Elever på 4.trinn 
2. prioritet  - Elever på 3.trinn 
3. prioritet  - Elever på 2.trinn 
4. prioritet  - Elever på 1.trinn 
c. I helt spesielle tilfeller kan rektor og AKS-leder tilby halv plass uten å følge prioriteringene i 
punkt b. 
 

AKS OG SKOLE HAR FELLES PLANDAG FREDAG 18. AUGUST!  

AKS ER DERFOR STENGT 18.08.2017! 

Snu arket  
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Litt praktisk info videre: 

Program for uke 26 deles ut til de påmeldte senest torsdag 22. juni. For dere som har meldt 

dere på Aks-sommerklubb åpner vi igjen 1. august! Program for sommerklubben august vil 

bli lagt ut på hjemmesidene og delt ut på basene tirsdag 1. august, som er en basedag.  

FRA AUGUST VIL ÅPNINGSTIDEN VÆRE 7.30-17.00! 

Fra 1. august vil barna starte opp i nye baser. Nåværende 1. trinn vil da betraktes som 2. trinn 

og ha base på Uranus. Nåværende 2.trinn vil betraktes som 3.trinn og ha base på Månen. 

Nåværende 3. trinn vil betraktes som 4. trinn og ha base på Sola. VIKTIG at alle plasser blir 

tømt til sommerferien. Dette gir oss muligheten til å vaske og gjøre klart plassene til høsten.  

ALT TØY SOM IKKE ER HENTET INNEN FREDAG 30.6 VIL BLI LEVERT TIL 

FRETEX SAMME DAG KL.16.30 

Da gjenstår det bare å takke dere foresatte for «lånet» av barna dette året og for det gode 

samarbeidet. Selv om ferien står for døren, gleder vi oss allerede til å ta fatt på et nytt Aks-

år! 

Ønsker dere alle en riktig god sommer!☺ 

MVH 

AKS-gjengen 

 

 

                                                              GOD SOMMER!!!   
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