
Månedsbrev Januar/februar 2020 Aktivitetsskolen Ammerud 

Nytt skoleår, nye muligheter. Da er de to første månedene nesten over, og vi har hatt det 

travelt her på Aktivitetsskolen. Vi har hatt oppstart av runde to på noen av kursene våre som 

fiolinkurs, innebandy," MKL", sang glede, basketball og svømming. Første og andre uken i 

mars starter Dans, Kunst og kreativt verksted og Drama o Rama opp. 

I Januar har vi hatt fokus på vennskap, og hva det vil si å være en god venn. Vi er i full 

gang med matlaging på alle trinn, og snart har alle vært igjennom havrevaffel-baking.  

Nå holder 1.trinn på med å lage ostesmørbrød, mens på 3.trinn har vi 

avansert litt, og lager fiskepinner med pasta og grønnsaker.  

LSA (matte /språkleker) går for fullt, og vi viderefører det de holder på med i 

undervisningen på skolen. 

 

Vinterferien er akkurat over, og vi hadde en trivelig uke her på AKS. 

 Vi startet uka med et besøk på Teknisk museum. Dette var veldig gøy og lærerikt. 

Vi lagde taco, hvor elevene kuttet grønnsaker og rev ost, stekte kjøttdeig, og brant litt kjeler i 

prosessen. Etter matlagingen, satt de og spiste og koste seg med "Live " musikk i Gullkroken. 

Det ble kinotur og "Elleville Elfrid" for 1-2.trinn, mens 3-4. trinn hadde kino med 

popcorn og saft her på skolen.  

En dag var satt av til hobbyaktivteter, og elevene lagde fastelavnsris, plantet           

karse og lagde bilder av fugler om vinteren. 

 

Siste dagen i vinterferien hadde vi uteaktiviteter og alle eleven fikk et kort 

som skulle signeres etter fullført aktivitet. Det var sjakkturnering, bowling, tegning 

med kritt, ballspill og "stein saks papir" konkurranse. Dette ble etterfulgt av grilling 

av pølser. Alle fikk også med seg popcorn da de dro hjem.  

Nå er det straks mars måned, hvor vi skal ha fokus på vår og vårtegn. Vi jobber også 

med hygiene. 

Vinteren kan fortsatt komme, og vi oppfordrer alle til å ta en kikk i 

forhold til skiftetøy og luer og votter. 

Hilsen alle oss voksne på Ammerud AKS 

 

 


