
 

 

 

 

 

Kjære skolestarter 

Vi på Rustad Aktivitetsskole gleder oss masse 
til å møte deg! 

 

 
Tenk at du har blitt så stor at du begynner på skolen og AKS og at vi er så 

heldige at vi får lov å bli kjent med deg. 

Det kan hende du gleder deg masse, men også gruer deg litt, det gjør 

nesten alle skolestartere. Det som er fint er at alle vi som jobber her er 

veldig flinke til å passe på alle barna, og vi liker å leke og finne på 

morsomme ting sammen med dere. 

Den første dagen du skal begynne hos oss, blir du fulgt av foreldrene dine 

eller noen andre du er glad i. Vi voksne venter på dere ved Bjørnehiet, et 

koselig rødt hus som ligger ved skolehagen. 

Når du kommer til oss, skal du krysse deg inn. Da stiller du opp ved 

kryssebordet og sier navnet ditt til den voksne som sitter der.  

Etter du har gitt hadet kos til de som har fulgt deg, går vi sammen til 

skolehagen hvor vi hver dag skal være resten av sommerferien med alle de 

nye skolestarterne. Kanskje du får møte noen du allerede kjenner? eller 

kanskje du ikke kjenner noen i det hele tatt, men det gjør ingenting. For 

det som er sikkert er at du blir kjent med mange, både barn og voksne 

allerede første dag. 

Det er noen ting du trenger å ha med deg for å være på AKS – disse tingene 

skal de voksne hjemme hjelpe deg med. 

 
Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 

 

 
Hilsen alle oss på 

Rustad AKS 
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Til foreldre/ foresatte 

Gratulerer med skolestarteren! 

Akkurat som barnet ditt, har du sikkert blandede følelser ved denne nye 

epoken i livet. Du/dere sprekker sikkert av stolthet, samtidig som det kan 

være litt skummelt. 

Vi er klar over at dere leverer det viktigste dere har i livet til fremmede 

mennesker, og vi tar dette ansvaret på største alvor. Dere skal være 

trygge på at vi tar vare på barnet deres når det er hos oss. 

Foresatte/foreldre må ta farvel med barna sine ved kryssebordet 

– det er viktig å forberede barna (og dere voksne) på dette slik at 

avskjeden blir så enkel som mulig. Av erfaring ser vi at det er 

enklere å tilpasse seg de nye dagene uten at dere foresatte er til 

stede. Skulle dette bli vanskelig for enkelte elever, ringer vi dere 

selvfølgelig. 

Vennligst overhold reglen ved sykdom – er barnet sykt så skal det 

holdes hjemme et døgn uten symptomer før det kan sendes tilbake. 

Vi minner spesielt om viktigheten av riktig klær/utsyr. 

Barna skal ha med seg alle tingene sine frem og tilbake hver dag, frem 

til skolen starter. 

 

Dette trenger ditt barn for å ha gode dager på AKS: 

Barna må ha med seg sekk, pennal, drikkeflaske, to matpakker, badetøy, 

håndkle, solkrem, skiftetøy og regntøy/støvler. Alt utsyr skal være merket 

med navn. 
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Vi har dessverre ikke nok plass til å oppbevare matpakkene i kjøleskapet, 

men det finnes matbokser med kjøleelement å få kjøpt. Vi spiser ca. kl. 

11.00 og 14.00. 

Vi anbefaler korte dager til å begynne med da det er mange nye inntrykk og 

erfaringsmessig er det viktig at barnet får en rolig og myk start. Husk at 

dere foresatte/foreldre må være tilgjengelig på telefon dersom barnet 

skulle trenge dere. 

Ved levering av barnet første dag på AKS, skal barna leveres til følgende 
tidspunkt. Mellom kl.08.00 og kl 09.30. 

De barna som kun har gratis deltidsplass, skal ikke møte opp før kl.10.00 
første dag. Dette er for at ikke alle kommer samtidig. Vi ønsker å ta dere imot 
på en god måte. 

Det er lurt å øve seg på selvstendighetstrening i sommerferien, som for 

eksempel: Klare seg selv på toalettet, kle av/på seg, knyte skolisser, 

kneppe knapper osv. 

Vi er selvfølgelig her for hjelpe til, men husk at her på AKS er det flere barn 

og færre voksne en i barnehagen. 

Det er veldig fint om dere sender oss informasjon som dere tenker det er 

lurt for oss å vite om på forhånd. Eventuelt be daglig leder om en 

samtale. 

Ønsker dere å vite mer om oss, aktivitetene og ukeplaner i uke 31,32 og 33, 

kan dere besøke hjemmesiden vår ☺. 

https://rustad.osloskolen.no/ 

Husk planleggingsdager 18 + 19 august. Da er AKS stengt 

Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å møte dere. 
 
 

Hilsen alle oss på 

Rustad Aktivitesskole 
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