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Velkommen til Aktivitetsskolen Hasle og Minibasen – August 2021 
 

I dette informasjonsskrivet har vi tatt for oss de viktigste tingene du trenger å vite. 

 

Oppstart i august. 

For de som begynner mandag 2. august. 

For å ha nok tid til alle ved første oppmøte ønsker vi at dere møter opp i puljer så 

langt det er mulig.   

 

Gruppe A: Kl. 07.30-8.30: De med etternavn som begynner med A—E (18 barn) 

Gruppe B: Kl. 08.30-09.00: De med etternavn som begynner med F—J (18 barn) 

Gruppe C: Kl. 09.00-09.30: De med etternavn som begynner med K—R (17 barn) 

Gruppe D: Kl. 09.30-10.00: De med etternavn som begynner med S—Å (12 barn) 

 

HVOR MØTER DU OPP? 

Minibasen/1.trinn holder til i 1. etg i bygg 4, inngang J.  Se bilde på side 3. 

Barna møter opp under taket ved inngangen til Minibasen. Vi hilser på dem og krysser 

dem inn. Så får de et navneskilt hengt på brystet og går inn sammen med en av oss 

som viser dem plassen i garderoben der de henger fra seg. Navneskiltet skal de ha 

på seg når de er på AKS og legge på plassen når de blir hentet. Vi samler inn 

navneskiltene senere etter skolestart. 

Garderobeplassen er merket med barnets bilde og er midlertidig frem til skolestart.   

 

Hvor lenge dere ønsker å være første dag bestemmer dere selv. Si fra hvis barnet 

vil at en av foresatte skal være litt på AKS de andre dagene. Vi stenger kl. 1630. 

 

For de som begynner mandag 9. august 

Det er 23 barn som begynner 9. august og de kan møte opp når det passer for dem. 

Resten begynner etter skolestart. 

 

Åpningstider dette skoleåret 2021/22:  

Aktivitetsskolen holder åpent alle virkedager kl. 07.30-16.30, bortsett fra hele juli 

måneden og jul- og nyttårsaften. Vi har også 2 planleggingsdager: fredag 13. august 

og mandag 13. september i 2021. 
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Hva skjer på AKS før skolestart? 

De første dagene vil vi bruke til å bli kjent med hverandre og lære navne på barna. Vi 

bruker tiden til å kjenne de nye lokalene, hvem vi voksne er, hvilke regler og rutiner 

vi må følge.  

AKS er annerledes enn barnehage. Det er flere barn pr. voksen som kan oppleves som 

en stor overgang for mange og vi har en erfaring på at dette går fint.  

Vi skal ha ulike spennende aktiviteter så langt korona-restriksjonene lar seg å gjøre. 

Vi skal ha det gøy sammen og ikke minst, skape trygghet og knytte nye vennskap! 

Siden vi er i den spesielle situasjonen med korona har vi bare omvisningsrunden for 

barna. 

 

Hva barna skal ha med seg? 

• Stor nok matpakke 

• Drikkeflaske 

• Skiftetøy i egen pose/sekk  

• Innesko med navn på 

• Solkrem ved behov 

• Alt skal være merket med navn – helst barnets navn. 

 

Beskjeder og henting 

Når barna blir hentet må de krysses ut av personalet som har krysselista. Vi setter 

sikkerheten høyt, og det er derfor svært viktig at barnet blir krysset ut ved henting. 

Hvis noen andre enn foresatte skal hente, må vi få beskjed om dette i forkant senest 

kl. 12.00 på SMS. 

 

Mat  

Barna spiser matpakken til lunsj og ettermiddagsmåltid får de på AKS ca. klokken 

1300/1330. Menyen finner du på hjemmesiden.  Husk å gi beskjed om matallergier og 

eventuelt send med ekstra matpakke.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktinformasjon Minibasen 
Baseleder: Faramarz Almassy, Minibasens mobilnr. 46 81 32 31 - 

faramarz.almassy@osloskolen.no 

Avd.leder: Connie Steen mobilnr. 94172386 - connie.steen@osloskolen.no  

Administrasjonsleder: Knut Lampe, mobilnr. 97 76 32 69 - knut.lampe@osloskolen.no 
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