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KJÆRE FORELDRE TIL BARNA PÅ 1.TRINN 

Velkommen til Aktivitetsskolen Tåsen  
Nå er det snart tid for skolestart. Vi håper dere alle har hatt en kjempefin sommer.  
Vi regner med at det sitter mange spente barn, og ikke minst foreldre, hjemme som sikker har 
mange tanker og følelser knyttet til dette nye kapittelet i barnas liv. Aktivitetsskolen åpner 
mandag 3. august og har åpent hver dag frem til skolestart. Barna begynner på ulike dager 
basert på hva dere foresatte valgte i skjema dere mottok av oss på e-post, dette gjør vi slik at vi 
kan gi barna den best mulige starten på skolelivet.  
 
BEMANNING.  
For oss på Tåsen AKS er det viktig å være trygge voksenroller for barna, og de som skal jobbe 
med barna på 1.trinn er; Baseleder: Marit og barneveiledere: Mads, Stian, Marthe, Daniel, 
Henriette, Mariann, Savina, Frikk og Robina.  

I år bli det ca. 95 barn på 1.trinn.  

OPPSTART.  

Å begynne på Aktivitetsskolen medfører nye rammer, regler, rutiner, nye voksne og nye barn å 
forholde seg til. Det krever tid å venne seg til alt det nye, både for dere foresatte, men ikke minst 
for barna. Vi legger stor vekt på at barna og de voksne skal bli kjent med hverandre, at barna 
skal bli trygge hos oss på Aktivitetsskolen, og på de andre barna. Barn er forskjellige med ulike 
behov, men de fleste barn har behov for trygge personer og forutsigbare rammer. Dette er noe vi 
kommer til å legge stort fokus på de første ukene, og vi kommer derfor til å skjerme 1.trinn den 
første tiden fra de andre basene slik at barna får myk start i en periode med mange nye inntrykk.  

Det dere foreldre må tenke på er at nå er det skole/Aktivitetsskole og ikke barnehage lenger. Det 
blir en spennende og utfordrende forandring for dere foresatte og barna. En forskjell dere vil 
merke er at på Aktivitetsskolen er vi færre voksne per bar, det vil si 1 til 15. Men vi er flinke og 
rutinerte og har gode rutiner slik at barna deres er like trygge, og ikke minst slik at dere er 
trygge på til å la oss låne barna deres et par timer hver dag. Vi anbefaler en litt kortere dag i 
starten for barna hvis mulig for en myk overgang.  

OPPSTART PÅ AKS UKE 32 OG 33.  

Når barnet kommer, den dagen dere melde som oppstartsdag, vil de få en navnelapp og en 
garderobeplass. Det vil være et eget innkryss og registreringsrom hvor dere blir mottatt og får 
møte baseleder Marit. Her vil det være både kaffe og te for dere som vil være igjen, dette er også 
en fin mulighet til å snakke med hverandre og bli kjent med AKS. Dette tilbudet vil vare til 11.00 
på de ulike oppstartsdagene; 3/8, 5/8, 10/8 og 12/8.  Inngangen vil være fra atriet som vises i 
videoen som legges ved. Vi starter disse dagene på 1.trinn basen med at barna får møte de andre 
voksne samt barna på sin base. Hver dag stater med en samlingsstund hvor vi går igjennom 
dagen med barna, dette skjer rundt 10.00. Dette legger vi vekt på slik at barna føler at det er en 
forutsigbarhet på det som skjer. På oppstartsdagene vil det være fokus på å bli kjent med 



hverandre gjennom lek og sang, samt en god gjennomgang av rutiner, regler og rammen på AKS. 
Det er fint om alle kommer senest 10.00 på oppstartsdagen, og følger rutinene rundt kjernetid 
de andre dagene; levering senest 09.30 og henting tidligst 15.00 hvis ikke annen beskjed er gitt.  

Program ellers for disse ukene legges ved i et eksternt vedlegg i denne mailen, gjerne går 
igjennom dette med barna før de starter.  

VIKTIG INFORMASJON.  

I tillegg til den informasjonen dere oppgav på skjema vedrørende henting kan dere sende all ny 
eller tilleggsinformasjon til AKS leder på mail; Iselin.pedersen@ude.oslo.kommune.no                                      
eller ringe på; 22 58 89 58. Alt av hente/hjemsendingsbeskjeder som ikke er registrert fra før 
skal sendes på mail innen 12.00 hver dag, alle beskjeder etter dette må ringes inn på gitt 
nummer.  

Etter at skolen starter mandag 17.august vil all kommunikasjon skje på en app kaldt 
"Skolemelding foresatt", dette er et enkelt og oversiktlig verktøy for å kommunisere, noe det er 
viktig at du som foresatt laster ned og får registret deg i før skolestart. Dere kan selvfølgelig 
også kommunisere på e-post, men det er viktig at dere følger med på skolemelding appen da 
dette er verktøyet alt av viktig informasjon kommer på.  

Hver fredag kommer dere til å motta en ukeplan samt ukesoppdatering fra baseleder på 
skolemelding appen- dette er en fin mulighet for dere som foresatte til å ha et innblikk i barnas 
hverdag og for barna til å føle en forutsigbarhet knyttet til egen hverdag.  

For å ha et godt overblikk over barna har vi noe som kalles krysslister. Tilknyttet dette har vi et 
eget kryssebord for 1.trinn ved basen hvor barna kommer å blir krysset inn hver dag, samt hvor 
de må komme til for å krysse seg ut. I denne situasjonene er det viktig at den voksne som kommer 
for å hente barna er synlig for den som sitter ved kryssebordet, dette er både for deres 
sikkerhet samt vår.  

Her hos oss skal alle barna ha innesko, regntøy og godt med skift liggende på plassen. Vi er ute 
uansett vær, og da er det viktig med regntøy. Gjerne sjekk barnas plass ukentlig for å passe på at 
de har det de trenger på plassen sin. Det er også viktig at dere navner alle klærne/skoene til 
barna, da dette fort kan komme på avveien.  

Vi anbefaler at alle barna har med to matpakker hver dag, og gjerne fortell barna om hvilke 
matpakke som er til skolen og til AKS. Når det er turdager er det gjerne lurt å ha med ekstra mat 
da barna ofte er ekstra sultne. Mer informasjon knyttet til den nye hverdagen på skole/AKS 
kommer rundt skolestart. Dere kan også gå inn på hjemmesiden vår for mer informasjon.  

Så håper vi at alle får en fin sommer videre, så gleder vi oss til å bli kjent med dere og spesielt 
barna.  

Mvh.  

AKS Tåsen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


