
Vi ønsker dere alle velkommen til mottaksdag på AKS sommeråpent mandag 3.august!  

De av dere som starter på AKS mandag 10. og 18.august kan ignorere dette skrivet, dere vil 

motta egen informasjon om deres oppstart i starten av august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nevnt under informasjonsmøte på førskolebesøket kommer AKS til starte opp med en 

mottaksdag som ligner veldig på det opplegget barna hadde da de var på besøk her i starten av juni. 

Besøket varer denne gangen én time for at vi skal få tid til å ta imot alle gruppene på samme dag.  

Vi har satt opp følgende tidspunkt for de ulike gruppene:  

 

  

 

  

 

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

foresatte blir igjen ute. Vi kommer ikke til å ha opprop den første dagen, vi registerer 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.  

Vedlagt finner dere også program for sommerklubben. En viktig del av sommerklubben er at barna 

skal bli kjent. De skal bli kjent med skolens områder, de skal bli kjent med andre barn og voksne, og 

de skal bli kjent med AKS sine aktiviteter. Hovedfokuset de første ukene er at de nye elevene våre 

skal blir trygge, og at de skal trives. De skal også lære seg hvordan man går på skolen og hvilket 

ansvar som ligger i dette. Vårt arbeid med å gi dem oversikt fortest mulig er derfor viktig.  

Alle på AKS og skole har ferie i hele juli, så da er det ikke mulig å ta kontakt for å få svar på eventuelle 

spørsmål. AKS-leder er på jobb fom. torsdag 30.juli. Skulle dere ha noen spørsmål er det bare å ta 

kontakt med henne på e-post helene.nes@ude.oslo.kommune.no. Skolens telefon åpner ikke før 

mandag 3.august.  

 

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

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!  

Rød gruppe:             08.30 - 09.30 

Grønn gruppe:        10.00 - 11.00 

Blå gruppe:              12.00 – 13.00 

Gul gruppe:             13.30 – 14.30 


