
MÅNEDSBREV OKTOBER/NOVEMBER-2019 

Her kommer litt månedsinfo fra oss på AKS       

Det har vært en fin måned med mye aktiviteter. Vi har som dere vet startet opp 

igjen med eksterne kurs, noe som er svært populært blant elevene våre. Vi får 

positive tilbake meldinger fra kursholderne om at vi har flotte elever som følger 

beskjeder og ønsker å lære. Det blir vi selvfølgelig veldig stolte av       

Vi er også i full gang med alle interne kurs og aktiviteter, her strikkes det så 

svetten spruter, det lages klokker, vi har bordtennisturneringer og masse annet 

spennende. Så kjede seg, det får vi ikke tid til. Hverken store eller små! 

Vi har kommet godt i gang med AKS måltidene hver dag, og føler at vi har fått 

inn gode rutiner. Det er veldig hyggelig å se at elevene setter så stor pris på 

disse måltidene. På denne måten kan vi jo også sikre at alle får litt påfyll for å 

være i aktivitet på AKS. Men det er viktig at dere snakker med barna deres om 

de føler at dette mellommåltidet er nok? Eller om de fremdeles ønsker å ha med 

seg en matpakke i tillegg. 

  

Så en liten ting, som er ganske stor i vår hverdag. 

Klær og utstyr… 

Mange elever har alt det de trenger for å tilbringe en dag ute på AKS. Og ute., 

det er vi hver dag uansett vær eller manglende utstyr! 

Det har blitt våte og kalde dager, og vi ønsker selvfølgelig ikke at noen skal bli 

syke. Vi opplever at altfor mange elever sier at de fryser, eller har blitt 

klissvåte. Svært mange har hverken regntøy, støvler, varme uteklær eller 

skifteklær. Da blir det fort en dårlig opplevelse å være på AKS. Vi har også 

flere elever som faktisk har det de trenger på plassen sin, men selv om vi gir 

beskjed både 1 og 5 ganger velger de å IKKE kle på seg. Vi trenger at dere 

snakker med barna om viktigheten av å kle seg riktig       

Vi hadde en fantastisk Halloween fest her på AKS, og vi setter STOOOR pris på 

de hyggelige tilbakemeldingene vi fikk fra dere foreldre. Det er svært mye som 

skal ordnes til en slik dag. Men alt strevet er verdt det med så hyggelige 

tilbakemeldinger, samt det å se de lykkelige ansiktene til alle barna våre.  

Vi har lagt ut bilder på hjemmesiden både fra festen og ellers i Oktober. 😊 

 

 

Hilsen alle oss på AKS 


