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               Informasjon fra Aktivitetsskolen – Sagene 

 

 
Her kommer siste nytt fra Aktivitetsskolen :) 

 

Minner om at AKS er stengt fredag 27. Mai.  

 

Bemanning: 

Ny baseleder på Jupiter er på plass, hun heter 

Joannah Junco Scarlett. Vi ønsker henne 

velkommen hit til oss på Sagene       

 

Sommerferien: 

Vi sender ut påmelding til sommerferien på 

skolemelding og som ranselpost i morgen. Det er 

viktig for oss for å kunne planlegge best mulig 

bemanning og aktiviteter for barna å få vite hvor 

mange barn som kommer i ferien, Ber dere derfor 

innen fristen onsdag 1. juni om å levere tilbake 

svarslipp til basen.  

 

Mobilklokker/telefoner: 

Minner igjen om at Mobiltelefoner skal ligge avslått 
i sekken hele skole og AKS dagen. Mobilklokker 
skal stå på skolemodus og ikke brukes til å 
kontakte barna. Hvis dere trenger å gi beskjeder 
utenom kontortiden på AKS så må dere ringe 
direkte til avdelingene. 
 
Aktiviteter: 
Vi fortsetter fram mot sommerferien med de faste 
aktivitetene våre, men det kan hende at enkelte 
aktiviteter utgår enkelte dager til fordel for andre 
eks. ved fint vær med utelek osv.  
 
Basetilhørighet: 
Ved oppstart i august så skal nåværende Jupiter 
barn opp på Neptun og nåværende Neptun barn 
ned på Pluto. Fint om dere snakker med barna om 
dette i forkant slik at de er forberedt på 
overgangen. Vi kommer i tillegg til å legge opp til 
at de barna som ønsker det får besøke ny 
avdeling før sommeren.  

                     

 
Skiftetøy: 

Husk å ha ekstra skiftetøy som er navnet, innesko 

og regntøy liggende på plassen. Snakk med barna 

om hva de har av klær og sko slik at det blir lettere 

for dem å ta vare på det.  

 

Avslutning 4 trinn: 

Vi er godt i gang med å planlegge tur til Vesle 

Sagene for 4 trinn fra 16-17 juni. Nærmere info 

kommer til de som er påmeldt. Husk frist for 

påmelding onsdag 25/5.  

  

Beskjeder:                                                            
Vi minner om at beskjeder angående henting osv. 
må bli gitt på formiddagen til baselederkontoret, 
eller på mail, eller skolemelding mellom kl. 09.00 
og 13.00.  

Meldinger sendt etter gitt tidspunkt er ikke 
garantert å nå frem til avdelingen.  

Vi har mange barn som skal gå til samme tid på 
ettermiddagen og mye logistikk rundt 
hjemsendingen og ber dere derfor om å være 
tålmodige selv om deres barn ikke kommer ut til 
eksakt tidspunkt dere har meldt inn.  

Er det noe som haster så kan dere ringe 
avdelingene, men merk at vi er opptatt med barna 
så ikke alltid vi får til å svare:  

• Baselederkontoret: 22807730 

• Pluto: 22807732 

• Jupiter: 22807731 

• Neptun: 22807736 

• Ellinor (AKS leder): 22807737 

 

Ta kontakt ved spørsmål eller andre 

tilbakemeldinger. 

 

Ha en strålende dag!  

                 

Vennlig hilsen 

 

Oss på Aktivitetsskolen Sagene                         


