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Kjære elever og foresatte i AKS – takk for en god oppstartsuke!
Det er mange rutiner som skal på plass i denne perioden, og vi
setter pris på at dere tar kontakt om dere har spørsmål.

Måltidet i AKS
Hver base har et enkelt kjøkken som vi disponerer til måltidet på AKS, men
skolen har dessverre ikke eget skolekjøkken. Dette begrenser mulighetene
våre ved matlaging. Ved skoleårets oppstart teller vi nå 178 elever i AKS.
For å ha tid til å lage tilstrekkelig med mat til hver avdeling er vi i år nødt til
å ha ulike ukedager med matservering på basene.
1. trinn – varmmat på tirsdag og knekkebrød på fredag
2. trinn – varmmat på mandag og knekkebrød på tirsdag
3. – 4. trinn – knekkebrød på torsdag og fredag
Tre dager i uka har elevene med ekstra matpakke. Disse dagene har vi
melk og frukt til elevene. Frukt serverer vi ca kl. 15.30. Se ukeplan for
trinnene.

Rutiner som er viktige å huske på
-

Når du henter ditt barn er det svært viktig at en voksen på basen får
beskjed slik at eleven blir krysset ut for dagen.
Hvis barnet ditt ikke skal på AKS en dag, ønsker vi å få beskjed på
basetelefonene.

Vedlikehold på base 3
Fredag fikk vi beskjed fra Undervisningsbygg om at de denne uken
begynner med vedlikeholdsarbeid på base 3. De skal skifte ut wc og
montere to separate toalett. Alle fikk tilsendt sms om dette på fredag. Vi
har fått veldig kort tid på oss til å finne gode løsninger i mellomtiden. Frem
til høstferien vil vi bruke klasserom til trinnet frem til kl. 15.00. 3. trinn –

Sjekk ukeplan for ditt / dine trinn for måltidsoversikt!

Hva skjer når?
Høsten 2017
Foreldremøter. AKS-leder Astrid
deltar på de trinnene der det er
mulig.
Uke 35-40
Vedlikehold av base 3 –
morgenåpent er på base 1 for
2. – 4. trinn.
11.09.2017
Valgdag. Heldagsåpent på AKS
for elever med heldagsplass. Elever
med halvdagsplass på 3.-4. trinn
kan komme sine timer. Elever med
gratis kjernetid 50% har ikke tilbud
denne dagen. Kun tirsdag og
onsdag på heldagsåpne dager.

AKTIVITETER FOR 2. – 4.
trinn MED OPPSTART I
LØPET AV UKE 35-37:
-

Sjakk
Fiolin og musikk-grupper
Allidrett

KONTAKT OSS
Base 1: 91 78 32 47.
Base 2: 91 54 10 03.
Base 3: 95 07 27 28.
Telefonene er på i åpningstiden
til basen
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klasseromet til 3B i oppgang B. 4. trinn – klasserommene til 4A og 4B i oppgang C. Vi bruker basen fra kl. 15.00
– kl. 17.00. Vi har da heller ikke tilgang på kjøkken og serverer knekkebrød i klasserommet torsdag og fredag i
denne perioden. Varmmat kan vi servere når vi får tilgang på basen igjen.

Samarbeid med skolen
Aktivitetsskolen og skolen samarbeider tett om tilrettelegging av aktiviteter på basene. I ukeplan for trinnet
vil du se Aktivitetsskolens målområder (rammeplan) og skolens fag tilknyttet til dag. Det betyr at vi den
dagen har aktiviteter innenfor det området. Ønsker du å vite mer om hva dagen har inneholdt på basen,
kontakt de ansatte direkte f.eks. ved henting.
I år har hver klasse på 1. – 4. trinn en MerLærer som ressurs. MerLæreren har også tilknytning til AKS, og vi har
ukentlige møter der vi samarbeider om innhold til Aktivitetsskolens aktiviteter.
Et eksempel fra første skoleuke: MerLærer Kristin på 2. trinn informerte baseleder Vigdis for 2. trinn AKS om at elevene på
trinnet har behov for repetisjon av tallrekka fra 0-20, særlig baklengs. På AKS har de ansatte på 2. trinn fokusert på tall fra
0-20 i spill, aktiviteter og lek både ute og inne. Vi har spilt brettspill, lagt tallpuslespill, laget tallslanger, hoppet paradis,
lekt med ball og tall og mye mer. Slik får elevene mengdetrening og repetisjon gjennom aktiviteter der de har det gøy.
Læring i AKS skal oppleves som lekpreget og moro!

Aktivitetstilbud
1. trinn
Som informert om i første "smått og stort" har vi primært aktiviteter for 1. trinn med kjent personale. Dette
er i regi av baseleder og assistentene på trinnet. Disse har ikke foreldrepåmelding. I tillegg får elevene
prøve sjakk med lærer i Haugerud sjakkforening, Arne-Birger Lund. Elevene får selv velge om de vil delta,
Denne gangen får elevene selv velge om de vil være med, og mange elever har lyst til å prøve. Det får
de gjøre sammen, tirsdag etter måltidet. Basen har delt inn grupper for de som ønsker å prøve, og kan
kontaktes om du lurer på om ditt barn har ønsket å være med.
2. trinn
Oppstart av sjakk – tirsdag fra 29. august
Oppstart av fiolin og musikk – mandag og torsdag fra 4. september
Oppstart av allidrett med Haugerud i uke 37. Mer informasjon om påmelding kommer!
3. - 4. trinn
Oppstart av sjakk – tirsdag fra 29. august
Oppstart av fiolin og musikk – mandag og torsdag fra 4. september

Informasjon om svømmetilbud i AKS
Vi har dessverre fått lei beskjed om svømmetilbudet. Bassenget vi benytter er lekk, og det gjøres
reparasjoner der i disse dager. Den siste beskjeden vi har fått er at det trolig er stengt ut oktober.
Dessverre er kapasiteten til svømmehallene i Oslo sprengt, og vi får ikke satt i gang svømmetilbudet vårt
før dette er på plass. Det synes vi er veldig leit.
Vennlig hilsen
Astrid Marie Johnsruud
avdelingsleder Aktivitetsskolen Trosterud
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