
Velkommen til 
AKS Tonsenhagen

Oppstart AKS 03.08.2020



Agenda

Praktisk info om AKS.

Info om sommeråpent. 

Ansatte på AKS 1.trinn 2020/2021.

Hvordan kommer oppstarten til å gå? 

Hvor finner man informasjon? 

Etter skolestart - Å bli en del av en skole.

Mat på AKS.

Foreldremøte AKS. 
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Praktisk info

Åpningstider fra 07.30-17.00, og vi har åpent hver dag med unntak 
av helligdager, julimåned og to planleggingsdager (13. og 14. august).

Forskjell på hel og halv plass.

Hva må man ha med? 
• Klær tilpasset vær

• Skiftetøy

• Solkrem

• To matpakker (i august)

• Drikkeflaske

Første skoledag er mandag 17.august, da har vi ikke AKS for 1.trinn. 

Kontaktinformasjon: 
• Finnes på nettsidene + i rutineheftet.

• Telefontid (ferier).
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Info om sommeråpent 

Syv dager totalt:
• Mottaksdag mandag 3.august.

• Planleggingsdager 13. og 14.august.

Ukeplanen:
• Basert på fagområdene i rammeplanen.

• Bli kjent med skolens område.

• Forstå hvilket ansvar det er å være på skolen. 

• Få erfaringer med AKS sine aktiviteter og organisering.

• Ansiktsmaling har blitt til "maledag".

Smittvern: 
• Levering og henting.

• Garderobeplassene.

• AKS sine retningslinjer sammenlignet med skolen sine. 

• Avstand, håndvask og rutiner ift sykdom.

31.07.2020 4



Ansatte AKS 1.trinn 2020/2021
Mojgan
• Baseleder. Lærerutdannet fra Iran.

Kim André
• Assistent og stedfortreder. Bachelor i 

utmarksforvaltning og PPU. 

May-Lill
• Assistent. Jobbet på Tonsenhagen skole 

og AKS i mange år. 

Ali
• Barne –og ungdomsarbeider. 

Meral
• Assistent. Startet i 2019, mye erfaring fra 

barnehage. 
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Jenny
• Nyansatt assistent. Bachelor i 

musikkteater. 

Tonje
• Nyansatt assistent. Studert Sports 

Managment og digital kommunikasjon. 

Maren-Kristine
• Lærling barne –og ungdomsarbeider.

Erlend
• Assistent. Bachelor i treningslære. Ekstra 

under mottak 1.trinn, og skoleassistent på 
trinnet. 

Iselin
• Assistent. Studerer arkitektur i Danmark. 

Ekstra under mottak 1.trinn.  



Hvordan kommer oppstarten til å gå? 

Skjerming av 1.trinn.

Når blir man en trygg 1.klassing?  

Perioden fram til høstferien.

Trygge foresatte i vår nye organisering.

Lav terskel for å si ifra og ta kontakt.

Positivt fokus:
• Hva liker du? Hva er det morsomste så langt? 

• Har du lært noen nye navn? Hvem leker du med? 

• Om noe har skjedd: Hva gjorde du da? Fikk du 
hjelp? Hva kan du gjøre om det skjer igjen? 
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Hvor finner man informasjon? 

Nettsider:
• Generell informasjon om AKS.

• Oppdatert informasjon om hjemsending, endring av 
plass, kontaktinformasjon etc. 

Skolemelding:
• Periodeplaner.

• Informasjonsbrev.

• Viktige beskjeder.

• Påmeldinger.

Nye informasjonsutfordringer:
• Foresatte mister innblikket i hverdagen.

• Bruk av bilder og daglig info.

• Vil du vite mer om barnet ditt? Ta kontakt! 
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Etter skolestart – å bli en del av en skole

Dagsrytme.

Innkryss og utkryss. 

Morgenåpent og levering etter kl.08.10.

Kanaler for beskjeder til AKS.

Informasjon om barnet fra AKS i hverdagen. 

Kurs og aktiviteter.

Samarbeid skole/AKS:
• Møte før skolestart.

• Tett samarbeid om oppstarten. 

• Informasjonsflyt. 
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Mat på AKS

To matpakker i hele august.

Matservering fra og med 1.september:
• Foreløpig litt uvisst hvordan vi organiserer dette.

• Mer frukt og grønt.

• Maten vil fortsatt være 30-50% økologisk, kjøttfri og laget 
fra bunnen av.

Mer informasjon kommer i slutten av august.
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Foreldremøte 

Foreløpig usikkert hvordan møtet skal gjennomføres.

Dato: Onsdag 23.september kl.17.30, men mulig vi må dele opp.

Utdeling av skjemaer og brosjyrer.

Lagre nummer og send SMS til basetelefonen: 90 76 13 03
• Ditt navn og rolle (mor/far) + navn på barnet og fargegruppen.

AKS trenger beskjed når noen andre enn oppsatte hentepersoner skal 
hente, dette gjelder også lekegrupper og bursdager. 
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