
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 http://bit.ly/vinteraks2021

eller QR-koden til høyre.

AKTIVITETSHEFTE - VINTEREN 2021
Haugenstua Aktivitetsskole

Her finner du informasjon om aktivitetene som blir tilbudt fra uke 3 frem til
påskeferien, 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.

http://bit.ly/vinteraks2021?fbclid=IwAR0591JodY3Ap_XPAptGA3die5FQUzqmhhApklJzMST5WtsHEM70utjUs98


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! 2



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 16.00.
Elever med gratis deltakelse kan komme etter skoletid til kl. 15.15. Ved
ekstra behov kan det avtales om morgenåpning fra 07.30 til skolestart
eller i tidsrommet kl. 16.00 - 17.00.
I feriene kan elever med gratis deltakelse komme onsdager og
torsdager.

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

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

AKS PÅ HAUGENSTUA
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:30
Tegne fra 
Undringsposen

14:00-14:30
Frilek ute

14:30- 15:00
Matpakke og 
gjennomgang av 
neste tur

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

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:30
Lekende læring

14:00-14:30
Frilek ute

14:00-14:30
Venneklubben
(B-klassen)

14:30 – 15:00
Matpakke

15:00 – 16:00
Kunstklubb

16:00 (17:00)
Stasjoner + 
Frilek 
(ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:30
Lekende læring

14:00-14:30
Frilek ute

14:00-14:30
Venneklubb
(C-klassen)

14:30 – 15:00
Matpakke

14:30- 15:30
Kokkekurs

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

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:30
Lekende læring

14:00-14:30
Frilek ute

14:00-14:30
Venneklubben
(A-klassen)

14:00 – 14:30
Danseløvene

14:30 – 15:00
Matpakke

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

11:45 
Undringsposen

14:00 – 14:30
Matpakke

15:15
Vi kommer tilbake 
til skolen. (De 
gangene vi reiser 
ut av nærområdet 
er vi tilbake 
senest kl. 16.00)

15:15 – 15:45
Eventyrstund

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

DAGSPLAN 1. TRINN

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

Aktivitetene skjer klassevis. 
Vi rullerer klassene hver 
uke. 4



VENNEKLUBBEN
En klubb for elevene på 1 trinn der de får en mulighet til å lage 
masse forskjellig som de SELV ønsker å lage. Vi lager blant 
annet armbånd, origami, indianervev osv. Det viktigste av alt, 
vi danner VENNSKAP og har det kjempeGØY!

AKTIVITETER 1. TRINN

KOKKEKURS
En gang I uken blir det kokkekurs. Dette rullerer hver uke, slik
at alle som vil får mulighet til å delta.
Barna får være med på å lage gode og sunne matretter, og
samtidig lære litt om hygiene og hvordan man kan hjelpe
foreldre på kjøkkenet (maten som blir laget er halal/vegetar). 
Husk å gi beskjed om matallergier om dette ikke er gjort.

KUNSTKLUBB
Er du glad i å klippe, lime, male, tegne og lage ting med 
hendene? Hver tirsdag blir det kunstklubb etter 
spisepausen. Her skal elevene lage forskjellige ting de kan 
ta med hjem!

UNDRINGSPOSEN
Ukas høydepunkt både for barna og for personalet!
Relasjoner, overraskelser, spenning, glede, fysisk
aktivitet, kunst og kultur, med mer. Vi oppdager hele
nærmiljøet vårt sammen, gjennom Undringsposen.
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DANSELØVENE
Liker du å danse? Sammen hopper, spretter og danser vi! Vi 
hører på musikk og danser til rytmene, lærer oss dansesteg og 
heier på hverandre til å lykkes. Du trenger på ingen måte å 
være en proff danser for å delta i gruppa. Her lærer vi sammen 
og fra hverandre. Hver torsdag går vi sammen til 
musikkrommet for å danse. Bli med da vel!

AKTIVITETER 1. TRINN

EVENTYRSTUND

Den perfekte avslutningen på uken! Under
eventyrstunden lar vi vår fantasi gå løpsk. Dette er en 
tid for en rolig tilværelse, der vi slapper av og bare 
lytter til den spennende fortellingen som blir lest. Hver 
fredag går vi sammen til læringssenteret og setter oss 
godt til rette i sofakroken. Et hyggelig avbrekk med 
spennende fortellinger venter på deg!
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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. 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 fra samme klasse.
Vi ser at turer og aktiviteter vi kan 
bruke litt tid på 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 på litt lengre turer 
erfarer vi at vi ikke er tilbake til Aktivitets-
skolen før kl. 16.00. Vi prøver å være 
tilbake senest kl. 15:15, men dette er med 
forbehold om at alle går i jevnt tempo.
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UKE GR. AKTIVITET

UKE 3 1A Lones kunstskole

UKE 3 1B Aking på Smedstua

UKE 3 1C Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

UKE 4 1A Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

UKE 4 1B Lones kunstskole

Uke 4 1C Aking på Smedstua

Uke 5 1A Aking på Smedstua

Uke 5 1B Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

Uke 5 1C Lones kunstskole

Uke 6 1A Lones kunstskole

Uke 6 1B Stig skole – forskerspirer!

Uke 6 1C Aking på Smedstua!

UKE 7 1A Aking på Smedstua!

UKE 7 1B Lones kunstskole

UKE 7 1C Stig skole – forskerspirer!

UKE 9 1A Stig skole – forskerspirer!

UKE 9 1B Aking på Smedstua!

UKE 9 1C Lones kunstskole

UKE 10 1A Lones kunstskole

UKE 10 1B Fuglebingo på Snegleparken

UKE 10 1C Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

UKE 11 1A Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

UKE 11 1B Lones kunstskole

UKE 11 1C Fuglebingo på Snegleparken

UKE 12 1A Smedstuaskogen – hvor mange fugler kan vi gjenkjenne?

UKE 12 1B Nedre Stovner skøytebane - vi står på skøyter!

UKE 12 1C Lones kunstskole

1. TRINN - UNDRINGSPOSEN
VINTEREN 2021

8



2.TRINN - UNDRINGSPOSEN
VINTEREN 2021

UKE GR. AKTIVITET

UKE 3 A1 Øvre Fossum Gård

UKE 3 A2 Ankas musikk-klubb

Uke 3 B Stovnertårnet

UKE 4 A1 Ankas musikk-klubb

UKE 4 A2 Øvre Fossum Gård

UKE 4 B Lampa – vi aker!

UKE 5 B1 Øvre Fossum Gård

UKE 5 B2 Ankas musikk-klubb

UKE 5 A Stovnertårnet

UKE 6 B1 Ankas musikk-klubb

UKE 6 B2 Øvre Fossum Gård

UKE 6 A Lampa – vi aker!

UKE 7 A1 Øvre Fossum Gård

UKE 7 A2 Ankas musikk-klubb

UKE 7 B Lampa – vi aker!

UKE 9 A2 Øvre Fossum Gård

UKE 9 A1 Ankas musikk-klubb

UKE 9 B Sette opp fuglehus med vaktmesteren!

UKE 10 B1 Øvre Fossum Gård

UKE 10 B2 Ankas musikk-klubb

UKE 10 A Lampa – vi aker!

UKE 11 B2 Øvre Fossum Gård

UKE 11 B1 Ankas musikk-klubb

UKE 11 A Sette opp fuglehus med vaktmesteren!

UKE 12 A1 Øvre Fossum Gård!

UKE 12 A2 Ankas musikk-klubb

UKE 12 B Kunstvandring i Snegleparken
9



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:30 
Gjennomgang av 
undringsposen

14:00-14:30
Frilek ute

14:30 –15:00
Matpakke

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:30
Lekende læring

14:00-14:45
Technic Lego 
og Strawbees (2A)

14:00-14:30
Frilek ute

14:30(45) –15:00
Matpakke

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:30
Lekende læring

14:00 14:45 
Brettspill-Bonanza
( 2B: Partallsuke
2A: Oddetall)

14:00-14:30

Frilek ute

14:30 –15:00
Matpakke

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:30 
Lekende læring

14:00-14:45
Technic Lego
og Strawbees
(2B)

14:00-14:30

Frilek ute

14:30 –15:00
Matpakke

11:45
Undringsposen
(fredagstur)

12:30
Vi drar fra skolen

14:00 – 14:30
Matpakke

15:15 (senest 
16:00)

Vi kommer tilbake 
til skolen

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

14:45-15:45
Fotballskole
(2B)

15:00-1600.
Teaterklubb (2A)

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

15:00-1600.
Teaterklubb (2B)

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

15:00 – 16:00
Venneklubben

(2A: Partallsuker,
2B: Oddetallsuker)

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

15:00-16:00
Fotballskole (2A)

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

DAGSPLAN 2. TRINN
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BYGG OG LEK MED LEGO OG STRAWBEES
Bli med å bygge racerbil med Technic Lego eller morsomme 
konstruksjoner av Strawbees. Her kan du bruke fri fantasi eller 
følge en instruksjonstegning.

TEATERKLUBB
På dette kurset skal vi ha gøyale teaterleker. Drømmer du om å
stå på en scene er dette klubben for deg. Det blir
improvisasjonsleker, bevegelse til musikk, du får prøve å si og
lage replikker, og spille teater.. Bli med da vel. Klubbleder er
Anka. Mandager for 2A, tirsdager for 2B.

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

Brettspill-bonanza
Hver onsdag 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 2. 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.
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AKTIVITETER 2. TRINN

FOTBALLSKOLE
Vil du spille mer fotball, bli med på fotballskole. En gang i
uka møtes vi for å gjøre det vi liker best, nemlig spille fotball.
Det blir øvelser med og uten ball. Det blir kamper og
muligheten for å utvikle seg til å bli en bedre fotballspiller.

Venneklubb med Neha
Å være rundt gode venner er viktig for alle sammen. I vår 
venneklubb skal vi ta for oss forskjellige ting som fører oss 
nærmere hverandre, og trygge på hverandre. Her blir det 
gode samtaler og relasjonsbygging, og vi prøver oss på 
barneyoga og avspenning når alt annet blir litt for mye.

12



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15: Gjennomgang 
av dagen

13:25:
Lekende læring

14:00:
Utelek

14:00-14:45
Sjakk-klubb
(roterer klassevis)

14:45:
Matpakke

13:15:
Gjennomgang av 
dagen

13:25:
Leksehjelp

14:00-14:45
Perleklubben (3B)

14:45:
Matpakke

14:15::
Gjennomgang 
av dagen

14:30: 
Matpakke

15:00-15:45
Perleklubben (
3C)

13:15:
Gjennomgang 
av dagen

13:25:
Lekende læring

14:00-14:45
Perleklubben (3A)

14:45: Matpakke

13:15:
Gjennomgang 
av dagen

13:30:
Lekende læring

14:00:
Kahoot

14:45:
Matpakke

15:00-1600
Sjakk-klubb
(roterer klassevis)

16:00: Utelek

1500:-16:00:
Odas Kodeklubb 
(3A)

16:00: Utelek

15:00-16:00:
Odas
Kodeklubb (3B)

16:00: Utelek

15:00-16:00:
Odas Kodeklubb 
(3C)

16:00: Utelek

15:15:
Frilek

16:00:
Utelek

DAGSPLAN 3. TRINN
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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.

Odas Kodeklubb
Er du nysgjerrig på koding? Synes du elektrisitet er 
spennende? På dette kurset lærer vi hvordan vi kan bruke 
enkel elektronikk og koding som kreative verktøy for å få ting 
til å skje.

-Bindende påmelding - 10 plasser per klasse

SJAKK KLUBB:
Har du lyst til å bli neste Magnus Carlsen. Vi tilbyr sjakk der
barna kan lære seg ulike strategier og ha "battles" mot
hverandre. De kan spille mot hverandre eller mot såkalte
mesterne Tri (4 plass i NM) og Victor (15 plass i VM).
Vi minner om dette er en fin hjernetrim spill, samtidig som det
er gøy og sosialt.

PERLEKLUBBEN
Er du glad i å perle? Med perleklubben blir det store prosjekter med
å lage store perle kunstverk som skal bli lagt rundt på AKS. Elevene
får være med å lage blant annet perler i 3D og i store kunstrammer.
Dette er en kreativ og sosial aktivitet som bringer stor glede hos
alle.

AKTIVITETER 3. TRINN
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15 
Leksehjelp (4A)

13:15
Utelek (4B)

14:00
Lekende læring 
(4B)

14:30 Matpakke

15:00
Kunst, spill og 
utelek

15:45 GD hjem

13:15 
Leksehjelp (4B)

13:15
Utelek (4A)

14:00
Lekende læring 
(4A)

14:30 Matpakke

15:00
Kunst, spill og 
utelek

15:45 GD Hjem

14:15 Matpakke

14:45

Lekende læring

15:15
Basen (4A)

15:15
Kunst, spill og utelek

15:00
Lego Education
(begrenset plasser)

15:00
Kunst med Marith!
(Partallsuker 4B, 
Oddetallsuker 4A)

16:15 GD hjem

13:45 Kahoot

14:30 Matpakke

15:00
Kunst, spill og 
utelek

15:15
AKS JUNIOR
(Partallsuker 4A, 
Oddetallsuker 
4B)

16:00 GD hjem

13:15 Lekende 
læring

14:30 Matpakke

15:00
Basen 4B

15:00
Kunst, spill og 
utelek

15:00-16:00
Fysak med Isaac!
(Partallsuker 4A, 
Oddetallsuker 4B)

16:00 GD hjem

15:00-16:00
Minecraft 
Education (4B)

17:00 Takk for i 
dag.

15:00-16:00
Minecraft
Education (4A)

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
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AKTIVITETER 4. TRINN

KUNST MED MARITH!
Annenhver onsdag får 4A og 4B mulighet til å bli med på
diverse kunstaktiviteter. Aktivitetene varierer fra uke til uke. Vi
skal blant annet ha strikkekurs og tove sitteunderlag. Alt du
jobber med og lager kan du ta med hjem. Partallsuker for 4B
og oddetallsuker for 4A.

LEKSEHJELP
En rolig økt der barna får gjort leksene sine. Vi samarbeider
med skolen og har leksehjelp sammen med lærerne på trinnet.
4A har leksehjelp mandager 13:15-14:15. 4B har leksehjelp på
tirsdager 13:15-14:15.

LEGO EDUCATION
Vi tar kodekurset et steg videre med Lego Education! Vi
programmerer Lego til å bevege seg som roboter. Klarer
du å knekke koden? Bygg, kod, lek og bygg om. Meld deg
på og bli med på moroa!

(Begrensede plasser)
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
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!

FYSAK MED ISAAC
Har du masse energi i kroppen? Eller veldig lite? Jeg skal sikre
deg en god treningsøkt hver uke. Vi skal gjøre alt fra planken til
push-up. Vi skal ha ballspill og parkour. Sammen motiverer vi
hverandre! Fysak med Isaac er fredager. Partallsuker 4A og
oddetallsuker 4B.
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MINECRAFT AKADEMIET
Likte du kodekurs? Er du en trollmann bak datamaskinen?
Vi bygger videre på de gode IKT-ferdighetene og tilbyr nå
kurs i Minecraft Education. Her skal barna løse
oppgaver digitalt gjennom et morsomt spill. Her blir
kodekunnskapen brukt i praksis!

(Max 12 deltakere)
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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:
 Christian – baseleder på 1. trinn: christian.d.nilsen@osloskolen.no
 Mohamed – baseleder på 2. trinn: mohame2010@osloskolen.no
 Victor – baseleder på 3. trinn: victos2809@osloskolen.no
 Maria – baseleder på 4. trinn: maoea070@osloskolen.no
 Birgit – leder: birgit.nedreberg@ude.oslo.kommune.no (tlf. 90 54 58 63)

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

Rad 1 - øverst fra venstre: Isaac (4.Trinn), Christian (Baseleder 1. Trinn), Nora (2.Trinn), Lone (4.Trinn), Emilie 
(tilkalling), Sohaib (tilkalling), Henrik (4.Trinn)

Rad 2 – fra venstre: Minja (3.Trinn), Zahra (1.Trinn), Jonas (4.Trinn), Thomas (2.Trinn), Mohamed (Baseleder 
2.Trinn), Michael (3.Trinn)

Rad 3 - fra venstre: Fatima Noor (1.trinn), Marith (1.Trinn), Abdul (3.Trinn), Line (2.Trinn), Anka (2.Trinn), Amrit
(2.Trinn)

Rad 4 – fra venstre: Giliana (3.Trinn), Tri (3.Trinn), Rammi (1.Trinn), Alpha (2.Trinn), Pia (1.Trinn)

Rad 5 – fra venstre: Hodo (3.Trinn), Kirsti (2.Trinn), Fateema (2.Trinn), Maria (Baseleder 4.Trinn), Naima 
(2.Trinn), Anna (tilkalling)

Rad 6 – fra venstre: Camilla (tilkalling), Birgit (AKS-leder), Henna (1.Trinn), Victor (Baseleder 3.Trinn)

Ikke tilstede: Oda (3. trinn), Hajra (tilkalling), Najma (tilkalling), Harald (tilkalling)

18

mailto:christian.d.nilsen@osloskolen.no
mailto:mohame2010@osloskolen.no
mailto:victos2809@osloskolen.no
mailto:maoea070@osloskolen.no
mailto:birgit.nedreberg@ude.oslo.kommune.no

