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Denne høsten har gått fort! Nå er det allerede desember. Vi har hatt en 
aktiv og lærerik høst med gode læringsaktiviteter både på skolen og på 
andre arenaer. Blant mye kan vi nevne at 6. trinn har hatt 4 dagers 
undervisning i forbindelse med mat- og helsefaget på Geitmyra 
matkultursenter – som eneste Osloskole denne høsten! Lavvoen er 
gjenåpnet, gapahuken fikset og naturskole og uteskole gjennomført hver 
uke. AKS har både hatt teaterforestillinger på 3. og 4. trinn og Lysfestival 
på alle trinn. 5. trinn har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning 
og engelsk. Ganske gode resultat som nå evalueres og så skal vi 
vurdere hvordan det skal følges opp. 
 
I desember har vi mange tradisjoner vi ønsker å følge opp: Juleguds-
tjeneste/desembersamling, juletregang og avslutninger i klasser og på 
trinn.  
Dere vil få beskjed på ukeplanen om hvilket klokkeslett de ulike trinn/ 
klasser skal i kirken. Interesserte foresatte kan delta hvis de ønsker 
det.  
Elevene som ikke skal i kirken, får tilbud om et likeverdig 
arrangement; en høytidsstemt desembersamling med fokus på 
tradisjoner fra ulike kulturer og religioner verden rundt. 

Ingen elever har fri. 

 
 
Foresatte får beskjed fra kontaktlærere om digital påmelding til skole-
gudstjeneste og desembersamling. Det sendes ut en melding der 
foresatte kan besvare et spørsmål om barnet skal i kirken eller på 
desembersamling. Dere vil få en melding for hvert barn på de ulike trinn 
og må besvare hver melding for seg slik at rett lærer får rett informasjon.  
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Mandag 17.12. og tirsdag 18.12. er vanlige skoledager med 

vanlige skoletider. 

Onsdag 19.12. er det skolegudtjeneste og desembersamling. 

Skoletid 0830–1200. 

Torsdag 20.12. er det juletregang og avslutning i klasser/grupper. 

Julemorgen i skolegården med pepperkaker og varm saft fra  

ca kl 0815. Skoletid 0830–1200. 

AKS holder åpent fra kl 1200 onsdag og torsdag for de som 

har plass på AKS. 
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Godt nytt år! 

 
Vi tar opp igjen tradisjonen med en lesekonkuranse for å motivere for 
lesing i juleferien.  
Elevene får med seg invitasjon til "Aksjon Juleles" siste skoleuka før 
ferien og må fylle ut et skjema der foresatte skal bekrefte hvilke bøker 
som er lest. De som leser 3 bøker eller fler og leverer skjemaet innen 
8. januar er med på trekning av premier! 
  

Gratulerer til Tonsenhagen skoles musikkteater som har søkt spare-
bankstiftelsen om støtte til å oppgradere musikkrommet. De fikk  
580 000,- kroner! Musikkrommet skal etter planen bli et blackbox-teater 
med scenemoduler, sittetribune, teaterlys og godt lydanlegg. Noe skal 
Undervisningsbygg gjøre, noe skal gjøres på dugnad og noe skal 
kjøpes. Dette blir bra både som scene for musikkteater og til vanlig 
musikkundervisning. Dette er midt i hjertet av Tonsenhagen skole: Natur 
og kultur for læring. 
 
Vi vil også gratulere elevrådet med at de har skaffet skolen 70 nye 
sykkelstativ! Fjorårets elevrådsstyre søkte Bymiljøetaten om dette – 
og nå monteres de. Viktig elevrådsarbeid som har gitt et konkret 
resultat! 
 
I desember gjennomføres det mange ulike juleaktiviteter på AKS, og 
vi ser spesielt fram til å se hvordan pepperkakebyen på 3. trinn blir til 
slutt. AKS fokuserer denne perioden på rolige dager og aktiviteter for 
barna i en ellers hektisk førjulstid. I romjulen har AKS åpent torsdag 
27. desember og fredag 28. desember. I tillegg er onsdag 2. januar 
heldagsåpen dag på AKS. Om snøen og kulden har kommet til da blir 
det rikelig med vinteraktiviteter denne dagen! 
 
Minner om at det ikke er anbefalt å bruke busslomma ved skolen til 
av- og påstigning for barna. Det beste er om barna kan gå eller sykle 
til skolen. Dersom man noen ganger må kjøre barnet til skolen, må 
det parkeres på lovlige parkeringsplasser og ikke inn på skolens 
parkeringsplass. Det er lurt å kjøre litt lenger opp i Anna Rogstads 
vei. 
Takk til skolepatruljen og FAUs trafikkvakt for at dere jobber med 
trafikksikkerhet hver dag i all slags vær. Dere gjør en viktig jobb!  
 
FAU minner om at også foresatte må ha fokus på inkludering. Hvis 
barna skal gi hverandre julegaver må de gjøre det utenfor skole og 
AKS. Det kan oppleves svært sårt å se at klassekamerater får 
julegaver og en selv ikke får. Derfor oppfordrer FAU og skole til at 
dette gjøres på fritiden.   
 
Første dag etter juleferien er torsdag 3. januar – vanlig skoletider! 
 

En litt tidlig julehilsen fra Beate, Marianne, Kristine og Helene   


