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Nå er vi i gang med ett nytt år her på Sagene og 

her er siste nytt fra Aktivitetsskolen!  

 

Planleggingsdager. 

 

For å kunne planlegge et best mulig tilbud for        

barna deres, og ha et godt samarbeid med skolen 

kreves det mye planlegging.  

Driftsstyret har derfor vedtatt at i 2021 skal AKS ha 

to planleggingsdager: 14.05. og 13.08. 

AKS vil da være stengt i de to dagene. 

 

Aktiviteter 

 

Vi skal neste uke ha personalmøte der vi lager ny 

aktivitetsplan for vinter/vår 2021. Nærmere info om 

denne kommer når den er klar. Er det noe spesielt 

dere savner av aktiviteter som dere ønsker at vi 

skal prøve å få til, så ta kontakt med baseleder på 

avdelingen og så ser vi på muligheten for å få til 

nevnte aktivitet.  

 

Måltider 

 

Vi fortsetter utover våren med matservering tre 

dager i uka. Mandag, onsdag og fredag. Tirsdag 

og torsdag må barna fortsatt ha med to matpakker. 

Månedens meny sendes ut som skolemelding hver 

måned.  

Minner om at måltidet barna får servert er ett lite 

mellommåltid, de får en porsjon av den maten som 

blir servert. Vi anbefaler at hvis barna er ekstra 

sultne eller ikke liker maten som blir servert, at de 

har med seg ekstra mat i matboksen.  

 

Skiftetøy 

Husk å ha ekstra skiftetøy som er navnet, innesko 

og varme klær liggende på plassen. Snakk med  

barna om hva de har av tøy slik at det blir lettere å 

passe på.  

  

OBS. Husk å merk alt tøy. Vi har masse tøy 

liggende som det ikke står navn i og da vet vi ikke 

hvem det tilhører. 

Vi kommer om kort tid til å legge opp til en dag der 

dere foresatte kan komme og se gjennom 

gjenglemt tøyet. Info om hvilken dag kommer på 

skolemelding når det er klart.  

Minner om at på grunn av smittevern så kan ikke 

foreldre komme inn i bygget uten avtale med en av 

lederne.  

 

Vinterferien 

 

I uke 8 er det vinterferie og skolen er stengt, men 

AKS har vanlig åpningstid. Vi sender ut påmelding 

til vinterferien i uke 3 med frist for påmelding 27/1. 

 

Telefonnummer til AKS: 

 

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller andre 

henvendelser mellom kl. 09.00-13.00 til 

baselederkontoret på telefon, mail eller 

skolemelding.  

 

• Baseleder kontoret: 22807730 

• Pluto: 22807732    Emil Ekberg  

• Jupiter: 22807731 Yasmina Maskri 

• Neptun: 22807736 Karima Aoudia 

• Ellinor (daglig leder): 22807737 

                
 

Vennlig hilsen 

Ellinor Eide 

Fungerende daglig leder Aktivitetsskolen Sagene 


