
For aktiviteter med bindende påmelding er det viktig at eleven er på AKS
under hele tidsrommet aktiviteten foregår– dette er en forutsetning for å
delta. Vi ønsker at alle elevene våre skal oppleve mestring og glede. Å bli tatt
ut av en aktivitet før man har fullført oppleves som frustrerende og kan føre
til at barnet føler seg utenfor.

Dersom du har gratis deltakelse, men ønsker å delta på aktiviteter for
heldagsplasser må man oppgradere til heldagsplass. Gi oss beskjed om
dette, så hjelper vi deg gjerne med å endre fra gratis til heldagsplass.

PÅMELDING
For å kunne legge til rette for så gode aktiviteter 
som mulig er vi avhengig av at alle melder seg 
på ønskelig aktivitet: bit.ly/hosten21

eller QR-koden til venstre.

AKTIVITETSHEFTE – Fra uke 41 og frem til jul
Haugenstua Aktivitetsskole

Her finner du informasjon om aktivitetene som blir tilbudt fra uke 41 til og
med 49 og også litt om basene og hvordan dagene er her på AKS.
Noen aktiviteter har bindende påmelding og noen aktiviteter har daglig
påmelding samme dag. Noen aktiviteter kjenner du igjen fra før og noen er
helt nye.



HVA FINNER DU I DENNE BROSJYREN?

• Sikkerhetsrutiner

• AKS på Haugenstua

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 1. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 2. trinn

• Undringsposen –oversikt 1. og 2. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 3. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 4. trinn

• Kontaktinformasjon/informasjon om personalet

SIKKERHETSRUTINER

Med 260 elever på Aktivitetsskolen er det viktig for oss at dere foreldre 
fortsetter det gode samarbeidet vi har fått til. Ved å ha klare rutiner for 
hjemsending er vi med på å øke sikkerheten for barna og gir dem en trygg 
og forutsigbar hverdag.

Det er derfor viktig at dere hjelper oss med:

• Send inn avtaleskjema (elektronisk) med riktig informasjon om 
tidspunkt, henting og gå-selv. Sjekk når aktiviteten avslutter.

• Send melding ved endringer av faste avtaler innen kl. 12.30 mandag-
torsdag og innen kl. 11.00 fredager. (tlf. 90 54 58 63)

• På meldingen skal det stå: Fullt navn og klasse, fødselsdato og hvilken 
dato meldingen gjelder for.

• Respekter at vi ikke tar imot beskjeder muntlig – dette er for deres 
barns sikkerhet.

• Mellom 13.00 og 16.00 (11.00 på fredager) er det barna som er i fokus. 
Da tar vi ikke telefonen. Er det en nødsituasjon sender dere en melding 
om vi ikke tar telefonen, så ringer vi tilbake så fort vi har mulighet. 
Telefontiden er ellers mellom 09.30 og 12.30 alle dager.

• Ved henting: gi beskjed til den som har krysselista. Personale med gul 
vest kan tilkalle vedkommende på radio. Oppgi hvem du er og hvem du 
henter.

Tusen takk for samarbeidet!



Aktivitetsskolen Haugenstua er delt opp i fire baser, en for hvert trinn. 1. og 2. 
trinn holder til i 1. etasje. 3. og 4. trinn holder til i 2. etasje.

På hver base jobber det mange aktivitetsskolemedarbeidere med mye god og 
spennende kompetanse. Under er en oversikt over noe av kompetansen som 
finnes i vår stab. Denne kommer godt med både under lekende læring og i 
fritidstilbudet vårt.

ÅPNINGSTIDER
Vi har åpent hver dag fra etter skoleslutt frem til 17.00
Elever med gratis deltakelse kan komme til fastsatte tider fra etter
skolen. 1. og 2. trinn kan være på AKS til 15.15, 3. og 4. trinn kan være
på AKS til 15.45 man-tirs, 16.00 onsdager og fredager og til 16.15 på
torsdager.

AKTIVITETSSKOLENS NETTAVIS
På www.akshaugenstua.no finner du mye informasjon 

om Aktivitetsskolen vår. Vi anbefaler å ta turen innom der!

AKS PÅ HAUGENSTUA



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

14:00 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Lek på basen

15:15-16:00 
(17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

13:45-14:30
Lek på basen

13:45 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Kunstklubb

15:00-
16:00 (17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

13:45-14:30
Fotballskole

13:45 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Lek på basen

15:00-16:00 
(17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

14:00-14:30
Kvalitetstid med 
relasjonsgruppa

14:30 Spising

15:15-16:00
Danseleker!

15:00-16:00 (17:00)
Frilek (ute/inne)

11:45 
Gjennomgang av 
dagen

12:15-15:15
Undringsposen

14:30 – 15:00
Matpakke

15:15–16:00
Disco!

15:15-
16:00(17:00)
Frilek (ute/inne)

DAGSPLAN 1. TRINN

Barna velger selv den aktuelle dagen om de ønsker å delta -



LEK PÅ BASEN
På AKS-basen vår har vi tilgang til spill, bøker, perling,
lego, tog, klinkekuler, geometriske byggeformer,
kunstaktiviteter, maling, tegning og diverse leker. Her er
det rom for lek og sosialt samspill med sine medelever.

AKTIVITETER 1. TRINN

DANSELEKER
Hver torsdag fra 15:15-16:00. Fateema 
og Sahar arrangerer danseleker, der vi kan hoppe, sprette og
danse til hyggelig musikk! Vi finner rytmen sammen og
danser oss full av energi!

FOTBALLSKOLE
Hver onsdag fra klokken 13.45- 14.30 er det fotballskole med 
Hajra og Abdirahim. Her skal vi spille fotball, lek og lære å ha 
samhold med andre medelever. 1 trinn og 2. trinn
samarbeider og har fotballskole sammen.

KUNSTKLUBB
Hver tirsdag kl. 15:15-16:00 legger vi rette for 
kunstaktiviteter på basen sammen med Malvina. 
Aktivitetene varierer fra uke til uke. Vi skal blant annet 
veve, male, tegne, klippe, lime og lage pynt!

Undringsposen
Ukas høydepunkt både for barna og 
for personalet! Relasjoner, overraskelser, spenning, 
glede, fysisk aktivitet, kunst og kultur, med mer. 
Vi oppdager også nærområdet vårt sammen gjennom 
Undringsposen.



UNDRINGSPOSEN

Undringsposen er et tilbud for alle elever på 1. og 2. trinn som går på 
Haugenstua Aktivitetsskole. Vi ser at turene oppmuntrer til samhold, 
undring og vennskap på tvers av klasser. Dette styrker miljøet og 
trivselen til barna.

➢ Spennende fredager på AKS!

Hva kan du gjøre for å bidra til 
en fin opplevelse?

➢ Snakk med barnet ditt i forkant om hva de
skal gjøre – undre sammen med dem.
Hva ønsker dere å finne ut?

➢ Pakk med ekstra matpakke fredager

➢ Spør barnet ditt om hva de har opplevd på
AKS når dere henter/barna kommer hjem

➢ Sørg for at de har skiftetøy på 
garderobeplassen sin

Barna deles opp i ulike 
grupper på tvers av klassene slik 
at de skal bli bedre kjent med
hverandre. 1. trinn deles etter jul.
Vi ser at dette skaper trivsel og 
bedre samhold.
Oversikt over gruppene får 
elevene på skolen, og lister 
henges opp på plakatbukken i 
skolegården.

Siden fredagsturene er med på å skape et
unikt fellesskap oppfordrer vi alle som 
henter å vente med dette til vi er tilbake 
fra tur.

De dagene vi drar til byen erfarer vi at 
vi ikke er tilbake til Aktivitetsskolen før
kl. 16.00. Vi prøver å være tilbake senest 
kl. 15:15, men dette er med forbehold om 
at trafikken er på vår side.



UKE Klasse AKTIVITET

41

A Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

B Stig skole - vi finner former ute - natur og miljø

C Fossum - jakt på høstblader og balleker - kultur - natur og miljø

42

A Fossum - jakt på høstblader og balleker - kultur - natur og miljø

B Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

C Stig skole - vi finner former ute - natur og miljø

44

A Stig skole - vi finner former ute - natur og miljø

B Fossum - jakt på høstblader og balleker - kultur - natur og miljø

C Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

45

A Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

B Stovner bibliotek - Leseglede - Litteratur

C Stovnertårnet - arkitektur - samfunn

46

A Stovnertårnet - arkitektur - samfunn

B Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

C Stovner bibliotek - Leseglede - Litteratur

47

A Stovner bibliotek - Leseglede - Litteratur

B Stovnertårnet - arkitektur - samfunn

C Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

48

A Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

B Skøyter - Fossum skøytebane / fotball- Idrett - kultur

C Forskespirer - Stig skole - vann som fryser til is - natur og miljø

49

A Forskespirer - Stig skole - vann som fryser til is - natur og miljø

B Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

C Skøyter - Fossum skøytebane / Fotball- Idrett - kultur

50

A Skøyter - Fossum skøytebane / Fotball- Idrett - kultur

B Forskespirer - Stig skole - vann som fryser til is - natur og miljø

C Lone sin kunstskole - kultur - historie - kunst

UNDRINGSPOSEN OVERSIKT 1.TRINN
HØSTEN 2021

Uke 43 er det ikke Undringsposen, da har vi Halloweenfest på AKS!



UKE GR. AKTIVITET

41

Tiger Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Løve (tilbake kl. 16) Michael sin skateskole til Skur 33 Oslo - idrett - fysisk aktivitet

Leopard (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

42

Tiger (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

Løve Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Leopard (tilbake kl. 16) Michael sin skateskole til Skur 33 Oslo - idrett - fysisk aktivitet

44

Tiger (tilbake kl. 16) Michael sin skateskole til Skur 33 Oslo - idrett - fysisk aktivitet

Løve (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

Leopard Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

45

Tiger Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Løve Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

Leopard (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

46

Tiger (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

Løve Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Leopard Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

47

Tiger Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

Løve (tilbake kl. 16) Furuset Forum - skøyter - idrett - kultur - fysisk aktivitet

Leopard Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

48

Tiger Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Løve Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

Leopard (tilbake kl. 16) Sjøholmen kulturhus - kubisme - pointillisme - abstrakt kunst

49

Tiger (tilbake kl. 16) Sjøholmen kulturhus - kubisme - pointillisme - abstrakt kunst

Løve Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

Leopard Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

50

Tiger Michael sin skateskole - idrett - fysisk aktivitet

Løve (tilbake kl. 16) Sjøholmen kulturhus - kubisme - pointillisme - abstrakt kunst

Leopard Øvre Fossum Gård - Stovner ridesenter - Yrker - dyrevelferd

UNDRINGSPOSEN OVERSIKT 2.TRINN
HØSTEN 2021

Uke 43 er det ikke Undringsposen, da har vi Halloweenfest på AKS!



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20: Lekende 
læring

14:00 –14:30
frilek ute

14:30 –15:00
Spising

15:00 –16:00
Stasjoner + Frilek (
ute/inne)

14:00 – 15:15
Kokkeklubben 
(bindende 
påmelding)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20: 
Lekende læring

14.00-14.30:
Leksehjelp

14:30 –15:00
Spising

15:00 16:00
Stasjoner + Frilek
(ute/inne)

15:00 – 16:00
2. og 3. trinn
Step up 
crew (heldagsplass)

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:20: Lekende
læring

14:00 –14:30
frilek ute

13.45 –14:30: 
Fotballskole

14:30 –15:00
Spising

15:00 –
16:00 Stasjoner
+ Frilek
(ute/inne)

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:20: Lekende læ
ring

14:00-14:30
Kvalitetstid 
med relasjonsgrup
pa

14:30 –15:00
Spising med 
Undringsposegrup
pa

15:00-16:00
Stasjoner + Frilek
(ute/inne)

15:15-16:15:
Idretts-klubb 
(heldagsplass)

11:45
Undringsposen

15:15 (senest 
16:00)
Vi kommer 
tilbake til skolen

15:15-15:45
Disco

15:15-16:00
Stasjoner/ frilek 
(ute/inne)

DAGSPLAN 2. TRINN

Leksehjelpen er et frivillig tilbud for de som ønsker det. Vi legger til 
rette for en rolig økt der personalet på AKS bistår de som trenger det.



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15: 
Gjennomgang av 
dagen

13:25:
Lekende læring

14:00:
Utelek

14:30:
Spising

15:00: Stasjoner/fril
ek

15:45: 
Gratis deltakelse 
hjem

16:00-17:00: Utelek

13:15:
Gjennomgang av 
dagen

13:30:
Leksehjelp

14:00:
Frilek ute

14:30
Spising

16:00 – 17:00 
: Utelek

15:00-16:15:
Spillklubb

15:45: Gratis del
takelse hjem

15:00-16:00:

Step up 
dance (heldagsp
lass)

13:15:
Gjennomgang a
v dagen

13:30:
Lekende læring

14:30: 
Matpakke

15:00-16:30
Minecraft 
(heldagsplass)

15:15: Stajsoner
/frilek

16:00-
17:00: Utelek

16:00: 
Gratis deltakels
e hjem

14:15::
Gjennomgang av d
agen

14:30: Spising

14:45-15:15
Relasjonsgrupper

15:15-16:15:
Idretts-klubb

15:15: Stajsoner/
frilek

16:00-
17:00: Utelek

16:15: 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15:
Gjennomgang 
av dagen

13:30:
Lekende Læring

14:30:
Matpakke

14:45-16:15: 
Kokkeklubb 
(heldagsplass)

14:00- 15:15
Tegneklubb

15:15: Stajsoner/
frilek

16:00-17:00:
Ute

16:00: Gratis delta
kelse hjemme

DAGSPLAN 3. TRINN



Tegneklubb
Vil du lære deg å tegne kule ting? I tegnekubb kan du lære å
herme etter det du ser men du kan også lære å tegne
etter egen fantasi. Hvis du er klar for å øve mye og å konsentre
deg skikkellig bra, da er tegneklubb noe for deg!

Idretts-klubben – sammen med 2. trinn
Har du mye energi i kroppen etter en lang dag på skolen.
Hver torsdag skal vi drive med fysisk aktivitet. Da skal vi bruker
hele kroppen vi skal drive med blant annet fotball, innebandy,
volleyball og diverse aktiviteter. Dette gjøres sammen med 2.
trinn, og vi kommer til å bruke gymsalen, i tillegg
til nærområdet. Dette er viktig både for den fysiske og psykiske
helsen hos barn og unge.

AKTIVITETER 3. TRINN

Kokkeklubb
AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 
måltider, får kunnskap om ernæring og sørger for gode 
fellesopplevelser på kjøkkenet! 
Her vil barna kunne lære seg å lage enkle matretter hvor vi 
setter fokus på å håndterer ulike kjøkkenredskap, bordskikk, det å 
sitte i ro og dele mat, slik at alle har det bra når man spiser sammen.

Step up crew
Er du glad i å danse kan du være med
på Step up crew hver tirsdag på AKS. På step up crew skal vi lære
forskjellige koreografier og la fantasien bevege kroppen! Her blir
det masse god stemning og vi får oppleve fysisk aktivitet,
kunst og kultur og spenning.



LEKSEHJELP
En rolig økt der barna får gjort leksene sine. Her er det daglig
påmelding for de som ønsker det. Ønsker du likevel fast avtale
om leksehjelp er det fint om dere gir oss beskjed om dette.
- De som ikke blir ferdig kan få gjøre leksene ferdig etter
spising, men da må eleven selv gi beskjed om dette.

Minecraft Education
Minecraft Education er et morsomt og lærerikt spill på Ipad.
Det er et spill om å bygge kule ting I en virtuell verden. I spillet
er det uendelige muligheter til å bygge og utforske. Men her
skal vi også lære oss å ta hensyn til hverandre og hjelpe
hverandre. De som kan mye får muligheten til å lære bort
ferdigheter til sine medelever. Du kommer til å kose deg
masse!☺

Spillklubb
Hver torsdag kan de som vil bli med på å spille brettspill. Vi 
vil spille masse forskjellige brettspill og kose oss masse. 
Sjakk har blitt en stor interesse på 3. trinn, så blir 
muligheter for å lære seg spillet. Det er en fin og rolig arena 
der vi vil oppleve mestring og man kan bli ekstra godt kjent 
med hverandre.



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Opprop

13.30
Leksehjelp

14:15
Utelek / Fyisk 
aktivitet

14:30
Matpakke

14.45 - 16:00
Taekwondo 
(heldagsplass)

15:00 –
16:00 Minecraft

15:00
Aktivteter inne i 
klasserom / frilek

15:45 Gratis 
deltakelse hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

14:00
Utelek

14:30
Matpakke

14.45 - 16:00

Taekwondo
(heldagsplass)

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / 
frilek

15:00 - 16:00
Minecraft

15:45 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

14:00 – 14:30
Utelek / Brettspill-
turnering

14.30
Matpakke

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / frilek

15:15-16:15 AKS-
Junior

16:00 
Gratis deltakelse 
hjem

14.15
Opprop

14:30
Matpakke

14:45 – 15:15 
Relasjonsgruppe

15:15-
16:30: Kunstklubb 
(heldagsplass)

15:15– 16:00
Fysak: Basketball,
volleyball, stikkball
, dans eller annen
aktivitet/lek.

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / frilek

16:15 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

13.45
Kahoot

14:00
Utelek 

14:30

Matpakke

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / 
frilek

14:45 – 16:00 
Move & Groove

16:00 
Gratis deltakelse 
hjem

17:00 Takk for i 
dag.

17:00 Takk for i 
dag.

17:00 Takk for i dag. 17:00 Takk for i 
dag.

17:00 Takk for i 
dag.

DAGSPLAN 4. TRINN



AKTIVITETER 4. TRINN

LEKSEHJELP
I samarbeid med skolen har AKS leksehjelp for alle som går i 4.
trinn. Dette inngår i skolens timeplan og AKS bistår med ekstra
ressurser for å hjelpe flest mulig.

MINECRAFT EDUCATION
Minecraft Education er et dataspill som er en av de morsomste
aktivitetene elevene vet om og som de har blitt kjempe gode
på i 3. trinn. Derfor fortsetter vi dette tilbudet slik at elevene
kan fortsette å bygge og drømme seg bort i sin egne verdener
som de må lage fra bunnen av. De kan sosialisere med
hverandre i en virtuell verden, samarbeide og bygge alt fra
skoler, hus, bondegård og hva enn fantasien ønsker.
MINECRAFT KRASJER IKKE MED TAEKWONDO, DERE GÅR IKKE
GLIPP AV NOE :)

AKS-JUNIOR
Liker du å fortelle om hva vi gjør på AKS? Vi starter med å
produsere innhold til vårens avis 2021! Denne avisen blir delt
ut til alle på 1-4. trinn og publisert i nettavisen vår. Vi gleder
oss til å skrive nyheter, ta bilder, lage reportasjer, anmelde
filmer og andre gøyale ting. Velkommen til junior-
redaksjonen!

Move & Groove
Er du glad i å danse? Bli med Sahar hver fredag på Move &
Groove, hvor vi utforsker rytmiske kroppsbevegelser! Vi skal
lære oss ulike koregrafier og skape god steming.



FYSAK
Har du masse energi i kroppen? Eller veldig lite? Vi skal
sikre deg en god treningsøkt hver uke. Vi skal gjøre alt fra
planken til push-up. Vi skal ha ballspill og trening. Sammen
motiverer vi hverandre!

BRETTSPILLTURNERING
Vi arrangerer flere ulike brettspill turneringer. Vi setter opp slik
at turneringen skjer på tvers av trinn, og vi har blant annet
sjakk og kalaha turneringer.

KUNSTKLUBB
Hver uke får elevene mulighet til å bli med på diverse
kunstaktiviteter. Aktivitetene varierer fra uke til uke. Vi skal
blant annet ha keramikk, maling, hekling, origami og
gjenbrukskunst. Alt dere lager får dere ta med dere hjem!



TAEKWONDOTRENING FRA KL. 15.00 - 16.00

Taekwondo er spennende og allsidig treningsform som passer for
alle, uansett alder eller forkunnskaper!

Vårt hovedmål er at barna som trener skal utvikle gode
sosiale ferdigheter og dra nytte av det de lærer, slik at 
de klarer seg bedre i hverdagen. Dette er noen av mange 
ferdigheter barna vil lære hos oss:

 økt konsentrasjon
 bedre motorikk
 selvtillit
 tørre å ta egne valg
 kontroll over egen aggresjon
 ta ansvar for egne handlinger

Kirsti Lohne som er ansatt på AKS, er utdannet 
taekwondoinstruktør fra Mudo Instituttet og vil være
hovedtrener for barna.

Hva koster det? Taekwondotreningen er gratis for elever med heldagsplass. AKS 
dekker alt av utstyr, bager, drakter og fargestriper.

Fargestriper på beltet
Gjennom treningsåret få elevene flere fargestriper på beltet for å ha oppnådd gode 
ferdigheter i følgende deler:
 høflighet
 inkludering
 orden på eget treningsutstyr
 knyte belte
 putetrening og teknikker
 grunnteknikker og mønster
 kondisjon og styrke
Ved semesteravslutning til sommer vil elevene få diplom og medalje for å ha 
gjennomført alle treninger og deltatt på en positiv måte.



DET VAR HELE PROGRAMMET! 
Føler du at noe mangler? Ta kontakt med oss. Vi er glade i tilbakemeldinger og etter påske justerer vi 

programmet etter sesong og tilbakemeldinger fra både elever og foresatte.

DERSOM DU TRENGER Å NÅ OSS KAN DU KONTAKTE FØLGENDE:

 Maria – baseleder på 1. trinn: maoea070@osloskolen.no (tlf. 90 54 58 63)
 Victor – baseleder på 2. trinn: victos2809@osloskolen.no
 Mohamed – baseleder på 3. trinn: mohame2010@osloskolen.no
 Henrik – baseleder på 4. trinn: henrik.diep@osloskolen.no
 Birgit – leder: birgit.nedreberg@osloskolen.no (tlf. 90 54 58 63)

VI HÅPER DERE FÅR EN RIKTIG FIN HØST! BESTE HILSNER ALLE OSS PÅ HAUGENSSTUA AKS:

Rad 1 - øverst fra venstre: Giliana (4.Trinn), Anna Guro (vikar), Naima (1.Trinn), Abdul (4.Trinn), Isaac(4.trinn), 
Birgit (AKS-leder)

Rad 2 – fra venstre: Thomas(3.Trinn) Ridwan (3.Trinn), Mohmed (baseleder 3. trinn), Neha (3.Trinn), Kirsti 
(3.Trinn)

Rad 3 - fra venstre: Hodo (2.trinn), Henna (2.Trinn), Michael (Undringsposen), Victor (baseleder 2.Trinn), 
Abdirahim (2.Trinn), Farida (2.Trinn)

Rad 4 – fra venstre: Henrik (Baseleder 4.Trinn), Maria (baseleder 1..Trinn), Malvina (1.Trinn), Lone (4.Trinn, 
kokk og Undringsposen), Nora (4.Trinn), Fabiola (1. Trinn), Fateema (1. Trinn)

Ikke tilstede på bildet: Sahar (1. Trinn), Victor K (1. Trinn), Margrethe (1. Trinn) Anna (2. Trinn), Rammi (2. 
Trinn) Martine (2. Trinn), Fatima Noor (2. Trinn), Minja (4. Tinn) Isaac (4. Trinn)


