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Til alle foresatte 
 

Informasjon om førjulsaktiviteter i desember                                                                                    
 
Desember er hyggelig førjulstid med mange aktiviteter, opplevelser og juletradisjoner. Her er en oversikt over 
noe av det som skjer på Ammerud skole julen 2019: 
 

DAG OG DATO AKTIVITET 

Onsdag 04.12.19 Foresatte og kontaktlærere arrangerer Juleball for 6. og 7.trinn 

Fredag  13.12.19 Lucia-markering - 1. trinn går i St-Luciaprosesjon. 

Onsdag 18.12.19 - Julegudstjeneste i Rødtvet kirke kl. 10.00. 
- Likeverdig alternativt opplegg på skolen. 

Fredag  20.12.19 Siste skoledag ønsker vi hverandre god jul. 
- Juletregang i skolegården. 
- Fellessamling i idrettshallen. 

Elevene starter kl. 08.00 og slutter kl. 11.45. Se eget informasjonsskriv. 

Torsdag 02.01.20 Første skoledag etter ferien. Elevene starter til vanlig tid. 

 
I tillegg skal vi ha juleverksted og grøtspising på de ulike trinnene. Noen trinn skal også ha julefrokost/ 
juleavslutning i Gullkroken/basene. Følg med på den informasjonen kontaktlærerne gir på ukeplanene. 
 

 
 
 
 
 
 

Deltakelse i julegudstjeneste Rødtvet kirke eller likeverdig alternativt opplegg på skolen 
 
Det har i alle år vært tradisjon for elevene på Ammerud skole å gå i kirken før jul. 5.trinnselevene står for 
elevinnslagene i kirken i samarbeid med prest Einar. Fra Kunnskapsdepartementet er det understreket at 
adventssamling ikke er en del av KRLE-faget. For de elevene som av religiøs overbevisning ikke skal delta i 
kirken, gjør vi oppmerksom på at dette ikke er en fridag. De vil få et likeverdig alternativt tilbud på skolen. 
Foreldre må derfor melde fra om deres barn skal være med på julegudstjenesten i kirken, eller delta på et 
likeverdig alternativt opplegg på skolen med formidling av norske juletradisjoner. Påmeldingen vil bli sendt ut av 
kontaktlærerne. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ledelsen ved Ammerud skole 
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