
                                                                             

Velkomstbrev til Aktivitetsskolen Hasle. 

 

Til foresatte med skolestartere 2021/22. 

 

Føreste del av brevet er til elevene og vi setter pris på om du kan lese innholdet til ditt barn. 

Vi som jobber på AKS Hasle, er veldig glade for at nettopp DU skal være her sammen med oss og 

vi gleder oss til å bli kjent med deg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Hva skjer på AKS før skolestart?  

Første dag du kommer på AKS/skolen (bygg 4 og 1. etasje) så får du din egen garderobeplass med 

navn og bilde (bilder er det vi tok av deg og alle de ander barna på førskoledagen). Husk å si fra til 

en voksen når du kommer på AKS og når du blir hentet. De voksne på AKS vil hjelpe deg om du 

ikke finner noen du kjenner sånt med en gang. Vi har mange forskjellige aktiviteter å velge mellom 

både inne og ute. Ute kan du for eksempel spille fotball, basketball og stikkball, hoppe tau, huske, 

klatre i klatrestativet, leke på lekeplassen, eller leke i sandkassen. Inne har vi blant annet kahoot, 

Lego, kapla byggeklosser, sjakk, tegnesaker og mange ulike brettspill. Når AKS-dagen er over og 

du blir hentet, er det viktig at du eller foreldre sier ifra til en av oss som jobber på AKS for å krysse 

deg ut. Hvis vi har fått beskjed om det er noen andre som skal hente deg, eller du kanskje skal gå 

hjem på en spesiell tid, så husker vi det for deg. Det viktigste med AKS er at du har masse tid til å 

leke med vennene dine og bli kjent mange nye!  

 

Finnes det regler på AKS?  

Ja, det er regler du må følge på AKS. De første dagene du er på AKS sammen med oss, kommer vi 

til å fortelle deg om reglene vi har her ved AKS Hasle. Det viktigste å huske på er at du må følge 

med og høre etter hva de voksne sier. Akkurat som hjemme, i barnehagen eller når du har 

undervisning. Vi er snille med hverandre på AKS og vi passer på at alle har noen å leke med. Om 

du lurer på noe, er redd for noe eller bare vil prate med noen så er vi voksne her for deg. Vi har 

telefonnummeret til alle foreldre og kan nå de hvis behov. 

 

Første skoledag 16. august 2021 

Da kommer du første på skolen til egen oppsatt tid for alle nye 1. klassinger (informasjon om dette 

finner den voksne for deg på skolens hjemmeside). Denne dag blir kortere enn vanlig skoledag, 

siden det er førsteskoledag. De fleste barna går normalt hjem etter skoleslutt denne dagen og noe 

blir på AKS etterpå.  

Tirsdag 17.august så er det vanlig skole og AKS dag. For de som kommer på morgenåpning så er 

oppmøte på basen. Hver morgen så går vi ut og venter på at skoleklokken ringer inn kl. 0830. 

Kommer du etter kl. 0815, så venter du ute med sekken og de andre elevene til lærere kommer ut og 

henter deg. Etter undervisningen kommer en av de voksne på AKS og tar imot deg i klasserommet. 

Da vil du bli krysset inn og få beskjeder blant annet om henting og dagens aktiviteter. Som oftest 

VELKOMMEN 

TIL MINIBASEN 



spiser vi maten AKS serverer eller matpakken før vi begynner med aktiviteter eller utetid. Oversikt 

over aktiviteter ser man på planen på skoles hjemmeside og hengt på infotavlen.  

 

Til foresatte:  

 

Dette ønsker vi at barna har på plassen sin:  

• Skiftetøy (ett par sokker, ett sett undertøy, 1bukse, 1 genser + evt t-skjorte)  

• Utetøy som passer årstiden  

• Sko som passer årstiden og innesko  

Vi ber om at barnets navnes kommer tydelig frem på klærne. 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. 

 

Hvem jobber på AKS og minibasen:  

Baseleder Faramarz og åtte flinke assistenter skal jobbe på Minibasen. Vi har engasjerte ansatte på 

basen som har barna i fokus og som på hver sin måte bidrar til et godt aktivitetstilbud. Vi har 

voksne som har vært dansestruktur, fotballtrener og noen er også utdannet som barne- og 

ungdomsarbeider. Baseleder er lærerutdannet og har blant annet fagene pedagogikk og læring og 

ledelse i bakgrunn samt lang arbeidserfaring med 1. klassinger på AKS, siden 1996. 

 

Kommunikasjon  

På skolens hjemmeside finner du det meste av praktisk informasjon og vi bruker skolemelding til å 

kommunisere med foresatte.  

Baseleder Faramarz treffes på telefon 46813231 og email faramarz.almassy@osloskolen.no 

 

Beskjeder. 

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

på email. 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.  

 

Fredag 13. august holder AKS stengt p.g.a. planleggingsdag.  

 

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 Minibasen og meg, Faramarz. 
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