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Hei alle sammen. 

 

April gikk som en vind og plutselig var det mai.  

Vi har akkurat lagt bak oss påskeferien her på AKS, og er i full gang med vårlige sysler både inne og ute.  

Påskeferien kom og her på AKS hadde vi påskeverksted på mandagen i påskeferien. Her ble det malt, limt, 

klippet og sydd. Elevene viste stor iver og vi fikk masse flott påskepynt. 

På tirsdag var hele AKS på dagstur ut til Folkemuseet på Bygdøy hvor vi fikk omvisning i forhold til hvordan 

barn hadde det for 100 år siden. Vi spiste maten vår inne i et av husene og storkoste oss på lekeplassen 

etter omvisningen. 

På onsdag gikk alle barna ned til Grorudparken mens to voksne ble igjen for å gjøre klar en bålpanne   til 

grilling. Da elevene kom tilbake fra tur grillet vi pølser og fikk saft. Påskeharen tok seg også en tur innom til 

stor glede for alle. På ettermiddagen hadde vi inne-aktiviteter og påskekino i auditoriet. 

Ellers går dagene sin vante gang her med mye aktiviteter og ikke minst masse lek. 

Vi får flotte læringsstøttene aktiviteter fra ML lærerne som vi har 2. ganger i uken, samt 

mye ute-aktiviteter nå som endelig det gode været har kommet. 

Nå som våren er her så vil vi forsøke å ha mest mulig aktiviteter ute, og da er det viktig å ha skiftetøy. 

Temperaturen er varierende, så det er viktig å ha tøy til både varme og kjølige dager. 

Ønsker dere en skjønn og mild mai måned! 

Med vennlig hilsen  

Aks Ammerud 
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