Oslo kommune
Utdanningsetaten
Trosterud skole
07. desember 2017

Juleferien på AKS - 22.12.17 – 01.01.18
(frist tirsdag 12.12)
I juleferien holder AKS åpent på base 2 og evt. 3 fra 07.30-17.00 hver dag unntatt
helligdager. Ferieuka krever påmelding slik at bemanningen er tilpasset antall elever som
deltar.
Hvor mye kan barnet ditt være på AKS i ferieuka?
Heldagsplass: Sett kryss for hver dag (ja eller nei)
Gratis kjernetid: Kan kun delta onsdag 27/12
Halvdagsplass: 10 timer fordelt på 2 dager, eller 1 hel dag. Sett klokkeslett.

Husk matpakker til 2 måltider.
Det er ikke matservering i skoleferien.
Husk varme klær og nok skiftetøy. Oppmøte innen kl. 10.00.
Dag
Fredag 22/12
Mandag 25.12
og tirsdag
26.12
Onsdag 27/12
ÅPENT FOR
GRATIS
KJERNETID

Aktivitet
Nissemarsj og nissefilm. Vi går tur i nærmiljøet – alle som
deltar får nisselue og medalje! ☺ Vi serverer nissegrøt og ser
på nissefilm – ta med mat til et måltid.

Sett kryss her for
de dagene dere
har meldt dere på
og behold
programmet selv!

Egen huskelapp

1. og 2. juledag - STENGT
Vi er her på skolen. Ta med mye og varme uteklær og
skiftetøy. Diverse spontane aktiviteter etter vær ☺
Aktiviteter i hallen mellom 12-15

Torsdag 28/12

Vi er her på skolen. Ta med mye og varme uteklær og
skiftetøy. Diverse spontane aktiviteter etter vær ☺

Fredag 29/12
Oppmøte
innen 09.30!

Juleverksted! Vi har fått plass til 25 elever på juleverksted i
Ekebergparken. Heldagsplasser prioritert.
Hvis flere melder seg på denne dagen, vil vi ha tilsvarende
tilbud her på skolen til de elevene som ikke får deltatt.

Mandag 01/01

1. nyttårsdag - STENGT
Første skoledag er tirsdag 02/01. Følg vanlig timeplan!

Med vennlig hilsen

Astrid M. Johnsruud
Leder Aktivitetsskolen Trosterud e-post: Astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no telefon:23 17 70 76

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Trosterud skole
07. desember 2017

Juleferien (AKS)
Tilbakemeldingen fra dere er avgjørende for
at vi har god bemanning hver dag.

Digital tilbakemelding:
Se nettsiden/SMS eller scan QR-koden her.

Lever påmelding på papir:
ELEVENS
NAVN:_______________________________________

BASE:________________________________________

□

- sett kryss her hvis du ikke skal delta i juleferien

Heldagsplass: Sett kryss for hver dag (ja eller nei)
Gratis kjernetid: Kan kun delta onsdag 27/12
Halvdagsplass: 10 timer fordelt på 2 dager, eller 1 hel dag. Sett klokkeslett.
Fredag
22/12

Onsdag
27/12

Torsdag
28/12

Fredag
29/12

Kommer
(ja)
Kommer
ikke (nei)
Gratis
kjernetid
50%

______________________________________
Sign foresatte

