
 

 Kommunikasjon med AKS: Vi minner om mobilnr til AKS: 46932986, og hvis dere ønsker å sende skolemelding så send 

til Asma, Arebi og Kjersti- send til alle så er dere sikre på at meldingen kommer frem. Har dere en melding som 

gjelder samme dag må den komme før kl. 13.00, vi har ikke mulighet til å sjekke sms eller skolemelding når barna er 

kommet på AKS.  

 Ski: Hver tirsdag kommer vi til å leke oss i området rundt skolen på ski for de som ønsker det. Ta med ski, staver og 

passende uteklær. Skiene kan godt stå hos oss ut uken, veldig mange som synes det er stas å ta på skiene når vi er ute. 

 Skøyter: Hver fredag er det mulighet for de som vil å være med på skøyter. Ta med hjelm, skøyter og varmt tøy så går 

vi til skøytebanen ved Munkebekken. Vi er tilbake på AKS kl. 15.00  

 Instagram: Hvis dere vil følge oss så er vi på Instagram: bakaas_aktivitetsskole. Vi er i startgropa, men vi kommer til 

å legge ut små og store bilder fra hverdagen vår. Vi følger listene som skolen har fått av dere, der dere har krysset av 

om publisering på sosiale medier. 

 Mat: Denne tirsdagen tar vi frem bålpannen, og steker pølser bak skolen. Hvis noen har pølsepinne hjemme så ta den 

gjerne med. Vi ordner pølser til alle.  

Uke  
6 

Mandag 
8/2 

Tirsdag  
9/2 

Onsdag  
10/2 

Torsdag  
11/2 

Fredag  
12/2 

Inne: Vi fortsetter med å 

legge og male på 

maskene våre 

 

Dansegruppe i 

Ekornrommet 

Skilek        

 

Kl. 14.30-15.30, 

læringsstøttende 

aktiviteter 

Mat:  

Pølser på bål 

 

 

Kl.14.00- 15.30 er det 

formingsgruppe for de 

som vil være med på 

det. 

Skøyter  

 

 

Inne:  Vi er i Lego &dukkerom delen av AKS-lokalet. 

 Vi spiser matpakke rett etter skolen hver dag, onsdag er det «matserveringsdag». 

 De som vil være inne kan leke, tegne og spille. 

Ute: De som ønsker det kan gå ut.  

Vi benytter oss av akebakkene og skiløypene hver dag så lenge vi har snøen! 


