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Skolegården!        
Vårlige aktiviteter overtar i skolegården nå. 
Dessverre er skolegården redusert i en periode fremover. I påskeferien 
falt det ned en takstein fra taket på skolen. Heldigvis skjedde dette da 
elevene hadde fri. Vi har hatt full befaring på taket og Undervisningsbygg 
har valgt å sikre skolegården for å være på den sikre siden. Det største 
problemet er mot "Lille skolegård", og vi har derfor valgt å stenge av 
denne. Det vil bli et større prosjekt å utbedre taket, derfor kan vi 
dessverre ikke si hvor lenge denne vil være avstengt. Det viktigste for oss 
er sikkerheten til barna, og vi vil derfor måtte leve med en mindre 
skolegård i en periode fremover. Vi vil komme tilbake med nærmere 
informasjon når vi har fått denne. 
 
Kunstprosjekt 
Hele skolen er for tiden engasjert i et kunstprosjekt. 
Alle elevene maler Soria Moria av Kittelsen. Det er stort engasjement og 
glede i klasserommene når dette foregår. I løpet av april har prosjektet, 
som er ledet av to av lærerne på skolen, vært innom alle klassene. 
Onsdag 4. mai inviterer vi til en stor utstilling i skolegården (om været er 
bra), der vi stiller ut nesten 400 malerier fra elevene på skolen. 
Dere vil få invitasjon til denne utstillingen når det nærmer seg. 
 
Nytt lekeapparat 
Lilleaker skole har kommet med på prosjekt for å utbedre skolegården. 
Det har vært en komité ved skolen som har arbeidet med dette sammen 
med representanter fra Undervisningsbygg. Mandag 11. april fikk vi sett 
på forslagene og komitéen sammen med elevrådet har blitt enige om det 
forslaget vi mener blir best for skolen. Arbeidet starter opp i 
sommerferien. I løpet av høsten kan skolen innvie ett nytt stort 
lekeapparat mot eplehagen, noe som vil bli til stor glede for barna på 
skolen både i skoletiden og på ettermiddagstid. 
 
 
Viktige datoer våren 2015 
30.04 – 01.05:  Lilleaker skoles musikkorps arrangerer loppemarked 
2. og 3. mai:  Rusken i skoletida 
2. juni:   Førskoledag kl. 13.00 
2. juni:   Markedsdag 
7. juni:   Respektdag hele skoledagen 
22. juni:   Avslutning for 7. klasse kl. 18.00 
23. juni:  Siste skoledag 
 
Hilsen fra Erling	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


