
Oslo Kommune

Utdanningsetaten

Haugenstua Skole

Velkommen til
sommeråpent på AKS!

1. trinn

Aktivitetsskolen Haugenstua

Sommeren 2020

Besøk vår nettside! 
www.akshaugenstua.no



Velkommen til Aktivitetsskolen 
Haugenstua!

Sommeren er her og det nærmer seg skolestart

for mange spente barn og familier. I år ble det

dessverre ikke førskoledager, men vi håper dere

har vært på skolen likevel og blitt kjent med det

fine uteområdet.

Det vil bli mye nytt når dere starter på AKS,

Mange inntrykk og mye læring. Vi gleder oss til å

bli kjent med dere alle sammen! Dette blir gøy!

Sommeråpent og nye 1. klassinger.

AKS skal være et trygt sted for elevene, foresatte

og personale. I sommeråpent har AKS en annen

struktur enn ellers. Selv om vi legger opp til en

rolig start kan det likevel virke ”kaotisk” for nye

barn og i hvertfall for foreldrene, da det er mange

nye ansikter å bli kjent med.

Vi oppfordrer til å sette av god tid til ”tilvenning” til

AKS, og om mulig ha kortere dager den første

uken.

Hvis foresatte har tid, er dere velkomne til å være

tilstede sammen med barnet den første dagen,

som ikke bør være for lang.

Gjør avtaler med ditt barn. Det er mye nytt for en

skolestarter og vi ser at det er viktig for dem å vite

når dere kommer tilbake.

I sommeråpent presenterer 

vi skolens lokaler, de voksne og 

selvfølgelig må vi lære 

hverandres navn. Vi går langs 

grensene slik at alle lærer hvor det 

er lov til å gå og hvor vi leker hvilke 

leker.

Mellom 09.00 og 14.00 leker vi 

skoleforberedende med temaene 

tall og språk. Vi skal også fokusere 

på sosial kompetanse: vennskap, 

omsorg og empati. Kunst og 

håndverk, og fysisk aktivitet står 

høyt i fokus under sommeråpent!

Se egen ukeplan for hva vi gjør 

når.



Åpningstidene i Aktivitetsskolen er fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

For foresatte med samfunnskritiske yrker har vi åpent fra 7.30 til 17.00. Dersom dere har 

behov for tilsyn før 08.00 og etter 16.00 trenger vi beskjed om dette, da kohorter ikke skal 

blandes på tvers av trinn.

Personalets arbeidstid er også til kl. 17.00 Hvis du skal hente barnet ditt må du derfor 

være på skolen innen 16.45 slik at dere er ute til kl. 17.00 - dørene låses automatisk.

GRATIS DELTAKELSE HELDAGSPLASS

➢ Tilbud om to 6-timers dager
I skolens ferier (frem til
15:00).

➢ Sommeråpent:
Onsdag 05.08.20
Torsdag 06.08.20
Onsdag 12.08.20
Torsdag 13.08.20

➢ Kan komme fra 07:30 alle
dager.

➢ Sommeråpent:
Mandag 03.08.20
Tirsdag 04.08.20
Onsdag 05.08.20
Torsdag 06.08.20
Fredag 07.08.20
Mandag 10.08.20 STENGT
Tirsdag 11.08.20 STENGT
Onsdag 12.08.20
Torsdag 13.08.20

➢ Felles samlingsstund for 
1.Trinn hver dag kl 09:00.

➢ Skoleforberedende tilbud
frem til 14:00.

➢ Felles samlingsstund for 1. 
Trinn hver dag kl 09:00.

➢ Skoleforberedende tilbud
frem til 14:00.



NYTTIG INFO

FASTE AVTALER PÅ AKS 

(digitalt skjema)

Fyll ut alle punkter i avtaleskjema. Dette 

skjema er viktig for å sikre riktig 
informasjon til hva personalet skal 

forholde seg til.

Bruk linken eller QR-kode for å komme 

til avtaleskjema.

bit.ly/fasteavtaleraks

BESKJEDER TIL AKS

Telefon til Aktivitetsskolen:

90 54 58 63.

➢ Beskjeder om hjemsending/henting 

MÅ komme skriftlig på SMS innen kl. 
09.00 i sommerferien.

➢ Vi tar ikke imot muntlige beskjeder.

Psst: Dette er en del av våre 
sikkerhetsrutiner. Personalet trenger 

tidlig info, slik at barna får vår fulle 
oppmerksomhet mest mulig.

➢ SKIFT:

Barna skal ha ekstra skift tilgjengelig 
på plassen sin til hver tid. Fint om 
dere også sender med håndkle til 

varme dager, da vi ofte leker med 
vann ute og barna kan bli våte.

➢ MAT:

Matpakke til 2 måltider hver dag og 
drikkeflaske for vann i løpet av 
dagen.

FØRSTE SKOLEDAG:

➢ Mandag 17.august

➢ Fra og med 17.august må beskjeder 
komme skriftlig på SMS før kl. 12:30 

mandag til torsdag og før 11:00 på 
fredager.

HAR DU SPØRSMÅL?

➢ AKS-leder sin e-post:
birgit.nedreberg@ude.oslo.kommun
e.no

➢ Haugenstua Skole
TLF: 23 34 44 50

➢ Bli mer kjent med AKS og personalet 
på www.akshaugenstua.no

Dersom dere har behov for heldagplass – søker dere om å endre plassen deres 

i Søknadsportalen. Gratis deltakelse vil uansett være gratis og dere betaler kun for den utvidede 

tiden. En heldagsplass koster 1029 kr. Ta kontakt med oss dersom dere lurer på 

noe! 

Vi gleder oss!

Hege Ekanger Bjerke Birgit Mikaelsen Nedreberg

Inspektør Haugenstua Skole AKS-leder Haugenstua AKS


