
 

Velkommen til et nytt skoleår, 2017/2018!  

Endelig var august kommet og vi er i gang for fullt. Derfor tenkte vi 

at det var litt viktig å oppdatere dere litt på hvordan det ser ut på 

AKS nå og en liten påminnelse om regler og rutiner hos oss   

 

Baseledere:  

1.trinn har Kristina Håseth,  

2.trinn har Aurora Vinneng, 

 3.trinn har Ole Utvåg 

 og 4.trinn har Ottar Sakseid.  

Hvert trinn har 6+ fantastiske aktivitetsledere som jobber sammen med barna 

på basene.  

 

Kontakt oss:  

Vi har kontortid hver dag fra 08.15 til 13.00, i denne tiden kan dere sende oss 

mail (aks.bestum@osloskolen.no) eller ringe 24 12 49 17. Dersom helt 

nødvendige beskjeder må gis etter kontortiden er Listeansvarlig tilgjengelig på 

telefon 959 05 416. 

Obs. Vi sender ut informasjon per mail til foresatte ofte, så skulle du finne deg 

usikker på om du ligger i våre maillister, send oss en mail så passer vi på at 

listene er godt oppdaterte.  

Oppdatering av lister:  

Siste dag før sommerferien ble alle listene våre tømt, det vil si at 

hjemsendingsbeskjeder og aktivitetslister er nå helt tomme for all informasjon. 

Enkelte sendte oss mail før sommeren og ga oss de nye tidene til barna sine, 

men vi ser at det er mangel på en del som hadde hjemsending og aktiviteter i 

fjor, derfor ønsker vi at alle som vet tidene barnet sitt skal gå hjem på eller 

tidspunkt for aktivitet i år sender oss en mail (aks.bestum@osloskolen.no) med 

informasjonen så legger vi det fortløpende inn i våre lister og i SFOpro.  

Morgenåpent:  

Vi åpner dørene 07.30 hver dag, da kan barna som krysser seg inn på AKS, 

spise frokost fra 07.30 – 08.00 på AKSkjøkkenet og fra 08.00 – 08.15 være ute i 

skolegården eller inne på AKSrommet å leke. Fra 08.15 – 08.30 er det utetid for 

alle. Obs. de som ikke krysser seg inn på AKS eller velger å oppholde seg i 

skogen ute er der på eget ansvar.  
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Utkryss: 

Vi minner om at ditt barn kun kan krysses ut fra AKS av andre enn sine foreldre 

dersom vi har fått beskjed om det, denne beskjeden skal gis direkte til AKS fra 

barnets foresatte. Beskjeden kan stå fast som hjemsending eller sendes inn per 

mail/telefon på den gitte dag.  

At barn blir med hverandre hjem i hverdagen er selvfølgelig lov, men avtalen 

må skje på rette vilkår: det skal avtales før skoledagen starter og de foresatte 

til barna det gjelder skal gi beskjed om dette til AKS. Barna har ikke lov til å ta 

kontakt med sine foreldre per telefon i løpet av skole/AKS-dag for å gjøre slike 

avtaler, mobilen skal ligge i sekken til barnet har forlatt skolens område. Vi 

oppfordrer alle foreldre til å ta en samtale med barna om telefon på skole og 

aks – Obs. dette gjelder også klokke med ringefunksjon. Foreldre skal heller 

ikke ta kontakt med sine barn på disse digitale enhetene for å lage interne 

avtaler, all kommunikasjon skal gå gjennom AKS.  

Ta med leker/eiendeler hjemmefra:  

På AKS har vi mer enn nok leker, og disse er for alle, derfor har vi som regel at 

ingen barn får ta med seg egne leker hjemmefra. Skulle de mot formodning 

velge å ta med seg noe i sekken, må det bli liggende der. Det tas da med på 

eget ansvar. Med leker og eiendeler mener vi alt som ikke normalt skal ta 

plass i skolesekken.  

I barnets garderobe: 

Alle barna på skolen får sin egen plass i garderoben, her er det fint at barnet 

har merket sko og klær med navn og klasse. Vi oppfordrer alle til å ha innesko, 

godt med skiftetøy og klær til all slags vær hengende på plassen slik at barnet 

alltid kan være godt kledd til vår fastsatte utetid på AKS.  

Kurs og faste aktiviteter:  

Vi vil ha forskjellige leker og aktiviteter på AKS uten påmelding frem til 

høstferien, uke 40. Dette slik at barna kan få prøve de forskjellige aktivitetene 

før vi etter høstferien starter opp med første kursrunde. Påmelding og mer 

informasjon vil bli sendt ut i god tid slik at alle som vil får mulighet til å melde 

barnet sitt på.  

 

Videre vil vi ønske alle velkommen til oss, dette blir et supert år som vi gleder 

oss til å dele med barna – og dere   

 

Mvh 

Baselederene v/ AKS Bestum  


