Oslo kommune
Utdanningsetaten
Løren skole
|

Velkommen til Løren Aktivitetsskole!

August - 2017

Aktivitetsskolen på Løren skole åpner tirsdag 1. august 2017 klokka 0730. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn
og voksne, og synes det er fint at så mange velger å la barna sine være på AKS allerede før skolestart. Et par av
dagene i august starter det veldig mange barn på AKS, og vi har derfor fordelt tider for oppstart disse dagene.
Dersom dere har fått tilsendt et slikt tidspunkt for oppstart, setter vi pris på at dere overholder tidspunktene slik at
det første møtet barnet har med AKS blir så rolig og trygt som mulig.
Oppstart 1. – 21. august
De tre første ukene i august er viktige dager for barn og voksne i AKS. Vi vil legge til rette for aktiviteter både ute
og inne slik at barn og voksne kan bli kjent med hverandre mens de utforsker nærområdet og dermed danner et
godt grunnlag for barnas nye hverdag. Disse ukene vil vi samtidig øve inn rutiner og gode vaner for hverdagen på
basen. På den måten legger vi til rette for at dagene, også etter skolestart, kan bli oversiktlige og forutsigbare for
barna. Vi oppfordrer foresatte til å bidra i arbeidet med å gjøre barna så selvstendige som mulig, slik at de på den
måten kan mestre skolehverdagene som kommer framover.
Av aktiviteter de tre første ukene vil det være alt fra ballspill til lek med klosser, matlaging, turer i nærmiljøet og
barnemøter som skal bidra i arbeidet med å øve inn standarder og rutiner for basen. For deg som skal være
sammen med oss i ukene før skolestart, er det viktig at du tar med to matpakker til to måltider hver dag. Det er
også viktig at barna har nok skiftetøy på garderobeplassen sin.
Hvordan komme i kontakt med AKS – Løren:
Alle beskjeder til AKS kan gis på dette nummeret: 90965156 (til base 1). Alternativt kan man ta kontakt med
skolens sentralbord på tlf 23 37 21 10.
Kontaktpersoner:
Baseleder 1.trinn: Thomas S. Hartviksen, thhaa037@osloskolen.no
Undervisningsinspektør/ Aktivitetsskoleleder: Morten Skjelgård, morten.skjelgard@ude.oslo.kommune.no
Dere vil finne informasjon om og fra aktivitetsskolen på skolens hjemmeside: https://loren.osloskolen.no/

Åpningstider: Kl. 0730 – 1700
Aktivitetsskolen vil ikke holde morgenåpent for 1. klasse første skoledag, 21.august.
Vi ber dere fylle ut henteskjema og skjemaet "Erklæring for brukere av Aktivitetsskolen Løren". Det er nødvendig
for oss å få informasjon fra dere om når og av hvem barna kan hentes, om barnet har noen allergier eller tar noen
medisiner vi trenger å vite om. Det er også viktig at vi alltid har riktig kontaktinformasjon, vær derfor nøye med å
informere ved flytting eller skifte av telefonnummer. Skjemaene kan leveres ferdig utfylt til en av de voksne på AKS.
Vi ønsker at alle barn skal ha INNESKO og skiftetøy på skolen til enhver tid. Dette skal henge/ligge på elevens
garderobeplass og må byttes ut etterhvert som temperatur og vær endrer seg.
På garderobeplassen
ønsker vi oss:

Innesko
Solkrem
Regntøy og gummistøvler, eventuelt dress om vinteren
Ekstra truse/boxer, sokker, bukse ev. shorts, t-skjorte, genser/jakke

Vi gleder oss til et godt samarbeid – Velkommen til oss!
Med hilsen
____________________________
Eli Senneset
Rektor
Utdanningsetaten
Løren skole

_____________________________
Morten Skjelgård
Undervisningsinspektør/AKS – leder
Besøksadresse:
Økern Torg vei 4
0580 OSLO
Postadresse:
Pb 622 Løren, 0507 OSLO

Telefon: 23 37 21 10

Org.nr: 912033333

loren@ude.oslo.kommune.no
www.loren.osloskolen.no

Vi jobber på base 1 og gleder oss til å bli kjent med
alle barna
Thomas Hartviksen, 27 år.
Baseleder for 1. trinn.
Har en Bachelor i Pedagogikk fra
Universitetet i Oslo
og har tidligere arbeidet som
Baseleder ved Nordpolen Skole.

Jeg heter Hina Kishwar, er 23 år
gammel.
utdannet som barn og
ungdomsarbeider.
Har erfaring fra barnehage og
skole. I fjor begynte jeg å jobbe
på Løren skole.
I Fritiden liker jeg å lage mat og
gå litt turer med familie.
Jeg heter Nazia og er 37 år
gammel og opprinnelig fra
Pakistan. Jeg har bachelorgrad i
psykologi og har planer om å
studere videre i samme retning.
Jeg liker å jobbe med
mennesker og utfordrende
oppgaver. Jeg liker å lese
forskjellige typer bøker og se på
tv i fritiden.
Jeg heter Javeria Chaudry og er
35 år ung. Jeg er utdannet
dataingeniør og liker å være
fysisk aktiv og å gå turer. Jeg
elsker å lage mat og være
kreativ i morsomme
eksperimenter med barna.
Jeg heter Majda Sahraoui og er
31 år gammel. Jeg er vokst opp i
Oslo, og er utdannet barne – og
ungdomsarbeider. Av erfaring
har jeg jobbet mye i barnehager
og på aktivitetsskoler. Jeg liker å
gå lange skogsturer, reise, samt
å spille basketball.

2

Mitt navn er Laetitia Amunaso
Luhembwe. Jeg er 28 år gammel.
Etter et lengre opphold i utlandet,
studerer jeg nå barnevern på
Høgskolen i Oslo.
I fritiden finner du meg med
venner og familie, eller på et
treningsstudio. Jeg er glad i å
synge og opptrer i ny og ne.
Jeg heter Esma og er 32 år
gammel. Jeg har gått på
universitet og høgskole i Marokko,
og har jobbet som språklærer,
barnemedarbeider, sekretær i et
departement og i en barnehage.
På fritiden driver jeg med trening
(aerobic, basketball og fotball), gå
turer og lese bøker og lage mat.
Jeg heter Martin Andreas
Rønningsbakk og er 23 år.
Etter jeg fullførte VGS på
idrettslinja på Bjerke VGS reiste
jeg til Dovre og gikk på
handtverksskolen i 1 år. Da jeg var
ferdig flyttet jeg tilbake til Oslo og
har jobbet siden.
På fritiden er jeg glad i å trene,
bokse og danse. Ellers bruker jeg
mye tid med venner.
Jeg heter Sevval Alak og er 22 år.
Jeg er utdannet som barne – og
ungdomsarbeider og har jobbet
med dette i fire år. Jeg liker å være
sosial og i fritiden er jeg med
venner og familie.
Mitt navn er Anis Kassimi og jeg
kommer fra Hjelmeland utenfor
Stavanger.
Jeg har spilt fotball på ISM
Football Academy i Italia og tok
samtidig fag som italiensk,
naturfag, science og gymnastikk
ved siden av fotball.
Jeg er mer opptatt av å spille
fotball enn noe annet på fritiden,
men har også andre hobbyer som
å tegne, høre på musikk og skrive.

