
 

 

 

 

 

Vi som jobber på Maxibasen har hørt så mye fint om barna som kommer fra 

Mellombasen, og vi gleder oss masse til å bli kjent med dere! På Maxibasen skal 

vi gjøre mye gøy sammen og kanskje lære noe nytt. 

 

På Maxibasen vil vi ha flere aktiviteter som dere sikkert kjenner til fra før, som 

for eksempel gym og forming. Kanskje vil vi ha noen aktiviteter som er helt nye 

for dere. På Maxibasen har vi blant annet gått på turer i nærområdet,hatt 

forskningsgruppe og fredagsdisco. Kanskje har du forslag til noe gøy vi kan 

gjøre på Maxibasen? 

 

Når dere kommer til Maxibasen vil dere møte noen voksne dere 

kjenner fra før, men også noen nye. For eksempel vil dere bli kjent 

med Anniken, som er baseleder for 3.trinn. Maxibasen holder til i 

1.etasje i bygg 5. For å komme til oss går dere inn døra ved inngang 

O. Her finner dere garderobe, trinnrom(Der lærerne og Anniken 

sitter) og alle klasserommene. 

 

Vi håper dere gleder dere like mye som vi gjør. I mellomtiden ønsker vi alle en 

kjempefin sommerferie! Vi sees til høsten! 

 

Hilsen alle oss på Maxibasen! 

 

 

 

(Info til foresatte på neste side) 

 



Informason til foresatte 

 

Husk at ved skifte av base følger også ny kontaktinformasjon:  

 

E-post sendes til:  

Anniken.eggen@osloskolen.no  

 

Basetelefon Maxibasen:  

94 79 03 13 

 

 

Dagsbeskjeder må sendes på sms til basetelefonen innen kl.12.00 samme dag. Vi tar ikke imot 

beskjeder frem i tid. Faste beskjeder/hjemsendinger må sendes på mail. Endring av fast 

hjemsending vil være gjeldende fra første mandag etter ny beskjed. Vi ber om at dere, så langt 

det er mulig, unngår å ringe til basen etter kl. 12.00, slik at de ansatte kan bruke tiden sin på 

barna og ikke på telefonen. Vi ønsker å være tilstedeværende voksenpersoner  

 

Dette ønsker vi at barna har på plassen sin:  

• • Innesko  

• • Skiftetøy (ett par sokker, ett sett undertøy, en bukse, en genser + evt t-skjorte)  

• • Utetøy som passer årstiden  

• • Sko som passer årstiden. Det kan være lurt å ha to par sko i tilfelle ett av parene blir 

veldig våte  

 

Vi ber om at alt navnes tydelig med barnets fulle navn og klasse. Det kan være vanskelig 

å få rett tøy på rett plass dersom det kun er etternavn, eller det henger på en lapp fra 

eldre søsken  

 

Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom dere har spørsmål, bekymringer, ønsker eller 

tilbakemeldinger til AKS. God kommunikasjon mellom skole, hjem og AKS gir oss mulighet 

til å legge best mulig til rette for hvert enkelt barn. Vi har alle det samme målet- at barna 

skal trives og ha det godt tiden de er hos oss. 
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