
Kjære 1.klassing  

Hei på deg du som skal begynne i 1.klasse! Nå kan jeg tenke meg at du er skikkelig 

spent på å begynne på skolen.  

Skolen starter 17.august, men før det er du velkommen til oss på Aktivitetsskolen. Du 

kommer til å begynne på 1. trinnsbasen sammen med de andre som skal begynne i 

1.klasse. Sammen med deg skal det begynne 93 andre barn til høsten, som helt 

sikkert har mange av de samme tankene og spørsmålene du har. Ja, kanskje du er 

litt nervøs også, men det hender det at vi også er før vi skal møte mange nye 

mennesker. Heldig for oss og for deg så er det mange flinke og ikke minst snille 

voksne som er her for holde hånden din hvis du trenger det, gi deg en god klem, 

leke, trøste deg, sette på plaster hvis du slår deg og ikke minst mange voksne som 

kan svare på ALLE spørsmål du har. Her kan du spørre om alt du vil! 

Baselederen på 1. trinn heter Marit. Du kommer også til å være mye sammen med 

hele 8 andre voksne. Frem til skolen starter skal vi bli kjent med hverandre gjennom 

lek og moro, og dette er god mulighet for å bli kjent med de andre barna. Det kommer 

også til være noen nye regler, og disse er det viktig at vi hjelper hverandre til å huske 

på. Husk å minne de voksne hjemme om at det blir mange aktiviteter og litt lange 

dager, så det er viktig at du har nok mat, drikke og skift slik at vi kan ha det mest 

mulig gøy sammen!  

Vi på Aktivitetsskolen gleder oss skikkelig til å møte deg!  

 

 

 

 



Kjære foresatte til nye 1.klassinger  

 

Kjære foresatte, nå har den tiden kommet hvor barna deres begynner på skolen og AKS. I 

den sammenheng kan vi se for oss at det er mange tanker og spørsmål knyttet til dette. Vi 

her på Tåsen Aktivitetsskole legger stor vekt på trygghet for både barna, men også for dere 

foresatte. Og ikke minst på åpen kommunikasjon og god informasjon. Når vi får lov til å låne 

barnet/barna et par timer hver dag, er det viktig at du/dere hjemme er trygge på at de har det 

bra og blir tatt godt vare på. Et av målene nå i starten er å hjelpe dem med å utvikle en 

selvstendighet satt i trygge rammer. Her på AKS, i tråd med rammeplanen, arrangerer vi 

læringsstøttene aktiviteter. Disse aktivitetene er knyttet opp mot temaene; «Natur, miljø og 

bærekraftig utvikling», «Kunst, kultur og kreative», «Fysisk aktivitet» og «Mat og helse». Vi 

jobber også ut fra skolens læreplaner. Mer informasjon om dette kommer til skolestart. På 

AKS har vi også et stort fokus på sosial kompetanse, mestringsfølelse samt trygge og 

forutsigbare rammer. 

Om en stund vil dere motta et påmeldingsskjema knyttet til oppstartdato i august. Her 

kommer dere til å få ulike alternativer til oppstartsdato, disse legger vi på mandager og 

onsdager slik at vi kan tilrettelegge for best mulig oppstart og oppfølging for barnet. Her vil 

dere også få muligheten til å bli bedre kjent med oss. 

På 1. trinn den første perioden kommer utkryss ved henting, til å foregå ved basen. Til å 

begynne med er det viktig at dere foresatte blir med barna i henteprosessen, dette er både 

trygt for barna, dere og oss.  

Når barnet ditt starter i august, er det noen praktiske ting det greit å vite. Vi har heldagsåpent 

her hos oss fra 07.30 til 17.00, det betyr da dager hvor det ikke er skole. MorgenAKS hos 

oss starter 07.30, dette betyr at det er det tidligste tidspunktet du kan levere barnet ditt. Vi 

har kjernetid fra 09.30-15.00, dette betyr at du senest kan levere barnet 09.30 og tidligst 

hente barnet 15.00 hvis ikke annen beskjed er gitt på forhånd. Det er viktig at barnet har med 

2 matpakker, drikkeflaske (ikke glassflaske), godt med skift (tydelig navnet) og riktige klær til 

riktig vær og aktivitet. Dette vil dere få god informasjon om i forkant.  

Vi gleder oss til og blir kjent med både dere og barna  

 

Hilsen 

alle oss på Tåsen AKS  

 

 



 


