
Månedsbrev Aks august/september-2022 

 

Kjære alle foresatte       

 

Da har vi endelig kommet godt i gang med skoleåret.  

Det er alltid svært hektisk i begynnelsen av året, og denne gangen var intet 

unntak. I tillegg var det ekstra lang sommerferie i år, som gjorde at vi skulle 

rekke over mange ting på litt kortere tid, sånn rent praktisk. 

Vi er også i en bemanningsprosess på AKS, da vi har hatt mange ansatte som 

skulle videre i livet fra dette skoleåret av. 4 ble erstattet fra 1.august av, og det 

kommer 5 nye fra 1.september. Det skal bli godt for både store og små, etter 

noen hektiske uker.        

 

Det er jo slik at mange ting skal på plass ved et nytt skoleår. Nye elever og 

foresatte skal bli kjent med både oss og rutinene som gjelder for skole og AKS. Vi 

skal lære de nye elevene å kjenne og tilpasse dagen etter manges behov. 

Nye ansatte skal sette seg inn i hvordan vi jobber og fungerer, og i tillegg skal vi 

drifte helt som vanlig. 

 

Det har også tatt tid å få riktige foreldreavtaler på plass, slik at det har blitt 

utfordringer i gå-hjem listene våre. Skulle noen av dere ha endringer nå, er det 

fint om dere sender en mail til Heidi, slik at avtaler oppdateres. 

 

Men oppi alt dette har vi det veldig fint! 

Vi har blitt kjent med mange nye flotte elever og foresatte, sett igjen kjente og 

kjære, lekt og kost oss og fått mange positive tilbakemeldinger fra dere 

foresatte som heier på oss. 

Dere skal vite at det er noe vi setter utrolig stor pris på. Så tusen takk for det! 

Nå begynner ting å ta litt form hos oss, og vi kan sette skikkelig i gang med 

skoleåret, og aktivitetene våre. 

 

Til slutt vil vi gi litt praktisk informasjon som kanskje mange lurer på: 

 

• Elever som ikke skal på AKS en dag, følges ut av lærer til Bjørnehiet. 

Det er viktig at både lærer og AKS får beskjed om dette, ellers vil det ta 

tid før eleven kommer da overgangen skole/AKS er den mest krevende 

tiden på dagen. (Send skolemelding) 

 

• Beskjeder sendt til skole og AKS er ønskelig inneholder hvilken klasse 

eleven går i. Det er mange barn med like navn hos oss. 

 

• Alle elever som hentes må gis beskjed om i kryssevinduet. (Det er ingen 

god følelse å lete etter barn som ikke er her.)  

 

 



• Vi må be dere om å ikke ringe unødig. Det er 250 elever på AKS, og 

kryssebordet rekker ikke å ta alle telefoner. 

Må man gi en viktig beskjed ringer man selvfølgelig, men ikke for å be oss 

sende hjem eleven om 10 minutter. Dette kan formidles på skolemelding 

tidligere på dagen. Husk å sende beskjed innen 12:00. 

Det er gjennomsnittlig 80 mailer hver dag, med beskjeder som skal videre 

til kryssebordet. Dette tar tid og formidle og sette inn i dagens lister, så vi 

ber om forståelse for at vi ikke alltid rekker å svare dere. Men beskjeder 

overleveres til kryssebordet. 

 

• Flere elever blir hentet etter AKS` stengetid 16:30. Personalet har ikke 

arbeidstid lenger enn vår åpningstid, så elever må hentes tidsnok! 

 

 

• Planene for høstferien (uke 40) er under arbeid og kommer ut på ukeplan 

fredagen uken før. 

 

• Ukeplaner lages i samråd med assistenter på trinnene og elevene selv. Vi 

har en overordnet plan vi er pålagt å følge, og legger planer ut ifra det. 

 

• Det serveres et mellommåltid på AKS alle dager bortsett fra tirsdager. (Da 

må egen AKS matpakke medbringes). 

Maten består i år av brød/knekkebrød med valgfritt pålegg. Serveringen 

foregår på Bjørnehiet. Elevene henter selv mat når det passer dem. 

Mattilbudet er åpent fra 13:30.15:15. 

Friskt vann og kopper er også tilgjengelig her under hele vår åpningstid. 

 

• Gjennom alle våre aktivitetstilbud er vi opptatt av barns medvirkning og 

medbestemmelse. Det betyr at våre elever er med på å bestemme hvilke 

aktiviteter som tilbys til enhver tid. 

Vi har god hjelp av skolens miljøteam i år, som også gjennomfører 

aktiviteter for elevene våre.  

Mandager og fredager, er faste dager de holder aktiviteter hos oss. I 

tillegg, gjennomføres det kor på torsdager. 

Det vil IKKE være påmelding til disse aktivitetene. Elevene velger selv om 

de vil delta. 

 

AKS ansatte gjennomfører mange aktiviteter hver dag. Mer enn det som 

kommer frem av planen. Dette grunnet at det må være en spontanitet i 

leken som gjennomføres etter elevenes ønsker og behov. 

Ved stort sykefravær, vil dere naturlig nok oppleve endring i planer.  

 

 

• Elevene har sekken hengende på garderobeplassen på skolen også i AKS 

tid. Alt skiftetøy er også her. AKS hjelper eleven ved behov til skift. 

 

 



• Når det gjelder gjenglemt klær og utstyr, er det viktig at dere tar en titt i 

foajeen. Der legges gjenglemt klær og utstyr fra hele skolen. 

Vi kommer til å ha en ordning fremover slik at alt av gjenglemt klær og 

utstyr både på skole og AKS, vil siste uken før hver skoleferie bli plassert 

innenfor inngang A hvor dere kan finne igjen gamle skatter       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere dette skoleåret. 

 

 

Hilsen alle oss på AKS 

 

 


