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HEI ALLE SAMMEN! ☺ 

 

Håper alle har hatt en fredelig jul og et godt nyttår! 

I løpet av skoleåret 2017-2018 vil Lambertseter Aks holde 4 aktivitetsperioder med læringsstøttende 

aktiviteter. Andre periode var ferdig i uke 48. Vi sender nå ut påmeldinger til 3. periode, som vil gå fra 

uke 4 t.o.m. uke 10. 

Vi ønsker at dere foresatte opplever at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Lambertseter Aks! 

 

AKS-TIVITETENE: 

PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 10. JANUAR 

 Mer info om aktivitetene våre finner dere på Lambertseter Aktivitetsskole sine nettsider. 

 

 

MATEMAGIKERNE (påmelding): Her får barna mulighet å utforske matematikkens verden på en 

annerledes måte. NYTT KURS, NYTT INNHOLD! 

 

BOKSNUSERNE(påmelding): Barna skal få interessante, morsomme og spennende møter med bøker 

og skrift. NYTT KURS, NYTT INNHOLD! 

 

HÅNDBALLSKOLEN (påmelding, begrenset plass): Denne perioden starter vi opp med 

håndballskolen ☺. I løpet av kurset vil elevene lære å bli kjent med ballen, de vil lære diverse 

grunnteknikker, regler, skuddteknikker, forsvar og angrep. Det vil selvfølgelig også bli mye lek og 

moro!                                                                                                                                   

SUPERKOKKENE, KUN FOR 1. TRINN  

KLATREKLUBBEN, KUN FOR 4. TRINN (Kun 10 plasser, påmelding). Vi har inngått et 

samarbeid med Oslo klatresenter på Skullerud. 4. trinns-elevene for tilbud om klatring onsdager i 

aktivitetsperioden. Det er kun 10 plasser, vi vil prioritere de som ikke fikk plass forrige gang. Hvis det 

fortsatt er ledige plasser vil vi trekke. Aks betaler for hele kurset og buss frem og tilbake. Vi drar 

fra Aks like etter skoleslutt og er tilbake igjen senest 16.30. Våre forventninger til de som får plass 

på kurset: Møter hver gang og er der til kurset er slutt. Hvis det er nødvendig så kan foresatte ev 

hente på klatresenteret. 

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

KODING (4. trinn) 

HOBBYHUSET  
(1. trinn) 

 

 

SUPERKOKKENE (1. 

trinn) 

HOBBYHUSET 
(2. trinn) 

TJOMMI  
(for alle trinn) 

 

KLATREKLUBBEN 
(4. trinn) 

HOBBYHUSET 
(3. trinn) 

 

BOKSNUSERNE 
(for alle trinn) 

MATEMAGIKERNE 
(for alle trinn) 

KODING (4. trinn) 

HOBBYHUSET 
(4. trinn) 

 

HÅNDBALLSKOLEN 
(for alle trinn) 

SUPERKOKKENE 
(1. trinn) 

SJAKK 
(for alle trinn) 
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HOBBYHUSET (Barna melder seg på til avdelingen): På HobbyHuset skal vi skape kunst og utforske 

kreativiteten til barna.  

SJAKK: Nytt sjakkurs starter i uke 4. Siste gang blir i uke 12 (se egen påmelding vedlagt) 

 

KODING, KUN FOR 4. TRINN (egen påmelding via portalen): Alle elever som går på 4. trinn får nå 

tilbud om å lære enkel koding. Kodekurset arrangeres i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS), men 

alle fjerdeklassinger kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke. Kodekurset er et 6-timers 

kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00–16.30 i skolens lokaler. Det finnes mange 

grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan 

man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og 

underholdende. På kodekurset vil elevene bli kjent med Scratch. Dette er et programmeringsspråk 

hvor elevene programmerer ved å sette sammen klosser. Litt som å bygge med LEGO. Scratch gir et 

godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk senere. Kurset går over 4 ganger (uke 3 – 6)   

 

 

ANNEN INFO:  

 

Som dere sikkert har fått med dere fra ukeplanene, har vi nå ny meny! Den nye menyen er 

SUPERSUPPE (grønnsakssuppe og fullkornmakaroni) mandag for 2. og 4. trinn, tirsdag for 1. og 3. 

trinn. Det blir OSTESMØRBRØD (glutenfritt alternativ) torsdager for 2. og 4. trinn, fredager for 1. og 

3. trinn. Denne menyen går frem til vinterferien. 

 

Vi har høsten 2017 hatt foreldrekaffe en gang i måneden. Vi ser at få har benyttet seg av tilbudet og 

velger derfor en mer sporadisk løsning fremover.  

 

Vi minner om Vinterferien i uke 8. Påmelding kommer i uke 4! 

 

Husk å minne elevene på å levere påmeldingene til AKS! Vi har dessverre ikke mulighet til å gå i 

postmappene. Lever gjerne via mail! 
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PÅMELDING TIL AKS-TIVITETER (Førstemann til mølla!!!) 

Frist for påmelding er onsdag 10. januar! 

 

 

BARNETS NAVN________________________________________KLASSE__________________ 

 

 

 

 

DATO_________________               SIGN._____________________________________________ 

 

Fylles ut av Aks: 

Mottatt av: ________________________ dato: _________ kl. _________ 

 

KURS 

Uke 4 – 10   

 

TIDSPUNKT 

 

 

Kryss av om barnet ditt 

ønsker å delta 

 

 

BOKSNUSERNE 

 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Torsdager Kl. 14.15 -15.00 

 

For 1. trinn: 

Torsdager Kl. 15.15 -16.00 

 

 

 

MATEMAGIKERNE 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Torsdager Kl. 14.15 -15.00 

 

For 1. trinn: 

Torsdager Kl. 15.15 -16.00 

 

 

HÅNDBALLSKOLEN 

 

For 2. 3. og 4. trinn: 

Fredag Kl. 14.30 – 15.30  

 

For 1. trinn: 

Fredager Kl. 15.30 -16.30 

 

 

 

KLATREKLUBBEN 

 

For 4. trinn: 

Onsdager 13.30 – 16.30 
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