
                                                                                                                                  
  
 
   

  
   

 Høstbrev til 

foresatte på 

Lambertseter Aks 

 

Det føles ikke som lenge siden det var skolestart, men det er allerede oktober og mye har 

skjedd siden august… 

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER:                                                                           

Vi er godt i gang med aktivitetsperioden vår:                                                                        

Vi fortsetter dette skoleåret med prosjektet læringsstøttende aktiviteter på Lambertseter Aks 

med MATEMAGIKERNE! Ansvarlig for Matemagikerne er Elin som for tiden tar en master i 

biologi. Nytt for dette skoleåret er at vi utvider tilbudet og introduserer BOKSNUSERNE! 

Ansvarlig for Boksnuserne er norsk lærer Kristoffer.                                                                                                                                        

I tillegg startet vi opp denne høsten med HÅNDBALLSKOLEN og FOTBALLSKOLEN. Ansvarlig 

på Håndballskolen er Rikke. Rikke har selv spilt håndball i 13 år og har god erfaring som trener. 

Yonatan har ansvaret for Fotballskolen, han har selv spilt fotball så lenge han kan huske og har 

erfaring som trener.                                                                                                                                                  

Nytt av året er også HOBBYHUSET. Ansvarlig på HobbyHuset er Tone. Tone har en praktisk 

pedagogisk utdannelse og lang erfaring fra diverse kreative prosjekter innen søm og kostymer.                                                  

Vi valgte å fortsette det gode samarbeidet med Nordstrand sjakklubb og tilby SJAKKURS.                                     

3. Trinn har i tillegg fått tilbud om mat og helse kurs, SUPERKOKKENE. Ansvarlig Suzana. 

Suzana er barn og ungdomsarbeider og har lang erfaring i å holde morsomme og lærerike mat og 

helse kurs. I tillegg har vi flere mer spontane  aktiviteter på basene som barna kan delta i. 

HØSTFERIEN: 

Vi har hatt en kjempe hyggelig høstferie på Lambertseter Aks. Turene denne høstferien har 

blant annet gått til Maritimt og Naturhistorisk museum for 2. trinn og filmmuseet for 3. og 4. 

trinn. Vi har grillet i skogen, besøkt friluftsparken på Karlsrud og vært nede i byen for å se på 

den største legobåten i verden. 1. 3. og 4. har vært på kino på biblioteket og tirsdagen hadde 

Fønix sin overraskelsesåpningsfest med mange aktiviteter, ansiktsmalere, klovn, ballonger, 

pølser, disco og foreldrekaffe. 

Takk til alle, store og små, som har vært med å gjøre denne høstferien så BRA! 

Takk også til værgudene som har vært på vår side hele uken med et strålende høstvær. 

(Se bilder fra Fønix-festen på skolens nettsider) 

 

FØNIX: 

Læringsmiljøet er en av de faktorene som har størst påvirkning på læring. Å trives på skolen er 

en av de viktigste forutsetningene for å lære. Likevel ser vi at i en hektisk hverdag er det liten 

tid som blir satt av for å jobbe med sosial kompetanse og læringsmiljø. Dette er noe 

Lambertseter Aks ønsker å gjøre noe med! Høsten 2016 opprettet Lambertseter Aks Fønix, en 

base med det formål å jobbe med sosial kompetanse gjennom gode samtaler, lek og morsomme 

aktiviteter. Fønix hadde sin offisielle åpning i høstferien og er nå i gang! 

 

 

 



                                                                                                                                  
  
 
   

  
   

1. TRINN: 

Vi på Saturn har brukt mye tid på å gjøre oppstarten til våre nye 1.klassinger så morsom 

og trygg som mulig. Vi har brukt god tid på å gå utegrensene med barna, lære oss regler 

som vi har her på AKS og gå igjennom rutiner. Saturn har hatt mange fellesleker på tvers 

av klasser for å bli godt kjent med hverandre og området vårt. Vi jobber mye med å gå 

inne, bruke innestemme og passe på at alle har noen å leke med! 

 

2. TRINN: 

Vi startet opp august med mange morsomme turer og en aktiv gjeng som savnet 

hverandre. Vi kommer til å jobbe mye med å gå inne, ha innestemme og rydde etter oss 

selv. Vi har en aktiv gjeng som er flinke til å leke sammen og vi ser at de blir flinkere til å 

passe på at alle har noen å leke med, kjempe bra 

 

3. og 4. TRINN: 

Tredjetrinn har funnet seg til rette på Tumlerommet og vi har nytt tiden ute i det fine været. På 

fjerdetrinnsbasen har barna storkost seg ute på Solas skogsområde. Vi har hatt fokus på 

samarbeid og at alle skal være inkludert, gjennom felles aktiviteter og samarbeidsleker. Barna 

har i tillegg vært med på å lage regler for basene. I sommer var vi blant annet i Frognerparken, 

Ekebergparken og Bygdøy. I høstferien har vi vært på Filmmuseet hvor barna har lagd film og 

Kinoteket på lambertseter bibliotek. 

NORDSTJERNA: 

I Høst har det begynt tre nye elever på spesialbasen vår Nordstjerna. Vi bruker mye tid 

på å lære nye rutiner og for å bli kjent. Høstværet har vært fantastisk og barna hos oss 

har fått gjøre det de liker best. Sykle, spille fotball, basket og gå på tur i skogen er noe 

av det som har stått på programmet. Vi er også så heldige at vi har en danseinstruktør 

som jobber hos oss, dagene våre preges derfor av mye sang og dans, noe elevene våre 

elsker. 

 

LAMBERTSETER AKS, NETTSIDENE: 

Etter mye om og men er nettsidene våre endelig snart på plass. Mesteparten av kommunikasjonen 

Aks-foresatte fremover vil foregå her (dere finner oss i fanen øverst på skolens nettside). 

Det er her Aks-ukeplanene og viktige beskjeder vil bli lagt ut. Vi kommer også til å ha et 

bildegalleri så dere kan få et lite innblikk i barnas Aks-dag. 

I de neste to ukene (41 og 42) vil vi fortsatt dele ut ukeplanen i papirform, i tillegg til å legge 

den ut på nettet. Etter det (fra uke 43) vil ukeplanen kun legges ut på nettet. Hver base vil ha 

noen kopier tilgjengelig i papirform for de som ikke har muligheten å laste den ned fra nettet. 

 

 

 

 

Lambertseter Aks ønsker dere alle en fortsatt fin høst. 

 

 


