
Hilsen alle oss på AKS Rustad 

MÅNEDSBREV JANUAR/FEBRUAR-2020 

Enda en måned er over, og det er ikke mye som minner om vinter ute. For noen av 

oss kunne det ikke blitt bedre vinter en dette, mens for andre er det et stort 

savn etter snø.  

Det er allikevel våte og kjølige dager, og riktig utstyr må være på plass.  

(Husk også ekstra sko/støvler). 

Vi er nå i gang igjen med eksterne kurs. Noen av kursene er det kamp om, og vi 

fordeler plasser så rettferdig som mulig. Vi håper at de fleste har fått det de 

ønsker seg. 

Men vi har også en utfordring disse kursdagene… 

Flere barn har andre aktiviteter privat og ikke har mulighet til å være kurset ut 

på AKS. Foresatte henter barna før kurset er ferdig osv. Dette er forstyrrende 

for kursholder og barna, og vi må be dere om at dersom barnet meldes på et 

kurs, må de også ha muligheten til å fullføre kurset. Vi har som regel mange barn 

som står på venteliste og gjerne vil ha denne plassen. Ubenyttede plasser koster 

oss mye penger. 

 

En annen ting. Barn som har ½ dags plass på AKS, må følge oppsatte tider 

foresatte har fylt ut i skjemaet. Dette gjelder også om de skal være med andre 

barn hjem. Vi har ofte barn som skal hjem 15:00/15:30 ifølge skjemaet, og så 

viser det seg at det er meningen at barnet skal være med en annen hjem 16:45.  

Det samme må man tenke på ifht. hente/følgegrupper. Det er ikke sikkert alle 

barn i en følgegruppe har heldagsplass.  

 

Nå har vi jo også hatt mat-tilbud på AKS hver dag en god stund, og det skal vi 

fortsette videre med. Men vi må innrømme at vi har fått en klagestorm fra 

barna på at rundstykke-fredagen ble borte og erstattet med annen varmmat. 

Uansett hva slags godsaker Ellen har disket opp med, har vi hver fredag kastet 

90% av maten. Det er jo hverken økonomisk eller miljømessig forsvarlig. 

Og siden barna er de vi jobber for og vi skal ha barns medvirkning og 

medbestemmelse i alt vi gjør, har vi lyttet til deres ønsker. Derfor har vi ført 

rundstykke-fredagen tilbake. Grove, sunne rundstykker som barna EEELSKER       

Ellen ruller rundstykker fra 8:00 – 14:00 hver fredag, og den deilige lukta sprer 

seg over hele Rustad fra morgenen av. Det er uten tvil dette som er ukas 

høydepunkt for barna på AKS. Så da blir det sånn       


