
Vi ønsker dere alle velkommen til mottaksdag på  

AKS sommeråpent mandag 2.august!  
 

 

 

 

 

Som nevnt under informasjonsmøtet 9.juni kommer AKS til å starte sommeråpent for 1.trinn med en 

felles mottaksdag. I løpet av dagen skal alle som starter opp på AKS 2.august få møte de fine AKS-

ansatte, og de skal få sett hvor de skal tilbringe den nye skolehverdagen sin. Foresatte skal få 

informasjon fra AKS mens barna er i klasserommet. For at vi skal få tid til å ta imot alle gruppene på 

samme dag varer hvert besøk i 45min. Vi har satt opp følgende tidspunkt for de ulike gruppene:  

 

  

 

  

 

Dere møter opp i skolegården ute ved klatrestativet. Barna blir hentet inn av AKS-ansatte mens dere 

foresatte blir igjen ute. Vi kommer ikke til å ha opprop denne dagen, vi registrerer heller barna på vei 

inn. Barna kommer til å ha ett opplegg i klasserommet og ett opplegg i gymsalen. Foresatte blir med 

AKS-leder til aulaen for å få mer inngående informasjon om AKS og oppstarten.  

Etter et lite besøk på skolen kan dere dra hjem igjen, eller så kan dere benytte anledningen til å gå 

videre til en lekeplass i nærområdet for at barn og voksne i klassen kan bli litt bedre kjent.  

De neste dagene på AKS skal barna være på AKS alene, altså uten mamma og pappa. Det er viktig at 

dere forbereder barna deres på dette sånn at overgangen til dag to på AKS ikke kommer som et sjokk 

for dem. Vår erfaring er at barn som har tydelige og korte avskjeder med foreldrene sine på 

morgenen er barn som lettere blir trygge på de ansatte som jobber på AKS.  

 

Vi gleder oss til å bli kjent med barna deres i august  

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!  

Rød gruppe:             08.30 - 09.15 

Grønn gruppe:         09.30 – 10.15 

Blå gruppe:               11.00 – 11.45 

Gul gruppe:              12.00 – 12.45 


