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

og gleder oss til å bli kjent med hver og en av dere. Vi skal ha det fint i sammen, lære 

nye ting og at vi juni 2022 skal på AKS sin årlige sommeravslutning for Megabasen 

(etter 4 år på AKS). 

På Megabasen har vi aktiviteter som koding, dans, breakdance, mat & matte, Mega-avis, 

faste turdager og forskningsgruppe. Kanskje skal vi finne på noen helt nye aktiviteter, 

noe som dere har skikkelig lyst til og er med på å bestemme i sammen med de voksne!  

Kim har jobbet som baseleder for Megabasen i mange år og har med seg mange andre 

voksne og som dere kjenner fra før av.  

 

 

Megabasen er akkurat på samme sted/plass dere har vært dette skoleåret. Ergo ikke 

noen annet endring enn navn og nye voksne. 

 

Vi håper dere er spente og gleder dere like mye som vi gjør! I mellomtiden ønsker vi alle 

er kjempefin sommerferie. Sees til høsten  

Hilsen alle oss på Megabasen  



 

 

 

 

Informasjon til foresatte  

Husk at ved skifte av base følger også ny kontaktinformasjon:  

E-post sendes til:  

Kim.lovstad@osloskolen.no  

Basetelefon Megabasen:  

95 92 51 19 

Dagsbeskjeder må sendes til basetelefonen innen kl. 12.00 samme dag. Faste beskjeder må sendes 

på mail. Endring av fast hjemsending vil være gjeldende fra første mandag etter ny beskjed.  

 

Dette ønsker vi at barna har på plassen sin:  

• Innesko  

• Skiftetøy (ett par sokker, ett sett undertøy, en bukse og 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. 


