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Her er siste nytt fra Aktivitetsskolen!  

 

Velkommen til nytt AKS år, vi gleder oss  

Velkommen til de nye 1. Klassingene  

 

  

Bemanning 

Da skal alle ansatte på AKS være på plass. 

  

På Jupiter jobber: Ellinor (baseleder), Laila, 

Camilla, Rida, Naoufel, Cornelia, Kristoffer og 

Atika.  

 

På Neptun jobber: Karima (baseleder), Pål, 

Mikkel, Ann Cathrin, Christiane, Sara og Nikolai. 

 

På Pluto jobber: Emil (ny baseleder), Marit, 

Colley, Cecilie, Vegard, Cecilia, Ola, Morgan, 

Dilan og Martin. 

 

Morgenåpningen 

Morgenåpningen er fra 07.30-08.30, og alle er på 

basen Pluto. Husk at du følger barnet inn på 

basen for å krysse seg inn! Det serveres 

frokost fra 07.30-08.15 for de som vil spise. 

Barna kan lese, tegne, spille spill, bygge eller 

slappe av. Det er viktig at barna får en god og 

rolig start på dagen. 

 

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.   

 

Aktiviteter 

Vi skal nå ha personalmøte hvor vi skal 

planlegge aktiviteter. Aktivitetsplanen vil være 

klar innen uke 36. 

  Aktivitetsplanene vil komme ut i ranselpost og  

  Ligge på vår hjemmeside.   

 

                   

 

 

Høstferien 

Påmelding til høstferien vil snart komme, og det er 

da viktig at den blir levert tide. 

 

Foreldremøte 

Baselederne deltar på foreldremøte i samarbeid 

med skolen. 

 

Åpningstider 

AKS har åpent fra kl. 07.30-08.30, og etter skoletid 

til kl. 16.45. 

 

Telefonnummer til AKS: 

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller andre 

henvendelser mellom kl. 09.00-12.00 til 

baselederkontoret. 

 

 Pluto: 22807732 

 Jupiter: 22807731 

 Neptun: 22807736 

 Torill (daglig leder): 22807737 

 Baselederkontoret: 22807730 

 

 

 

En fin sensommer til dere alle! 

 

 
 

 

Vennlig hilsen 

Torill Mohn 

Daglig leder Aktivitetsskolen Sagene 


