
VELKOMMEN TIL EKEBERG AKTIVITETSSKOLE! 
 

Du skal møte opp:   Du skal ha med deg:   Vi skal: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppmøte med opprop og 

mottagelse på trappa ved M-

bygget. Inngang G. 

Tirsdag 4.8 eller 

Mandag 10.8 kl. 09:00 

Her vil avd.leder for AKS Beate 

Mikkelsen, baseleder 1. trinn 

Daniel Ibenfeldt, og assistenter 

møte dere.  

Vel møtt! Vi gleder oss til å 

treffe dere nye 1. klassinger! 

 

Vannflaske  

To matpakker 

Innesko  

Skiftetøy  

Klær etter vær  

 

 

Bli kjent med hverandre, 

skolen og området! 

Ha aktiviteter ute og inne! 

Oppmøte sted

  



VELKOMMEN TIL EKEBERG AKTIVITETSSKOLE! 
 

Baseleder 1. trinn 

Daniel Ibenfeldt, 26 år 

Daniel0207@osloskolen.no 

Basetlf. 477 84 011(nummeret er aktivert i august. Kan pr i dag nås på 

basetelefon 974 03 749) 

 

Erfaring Jobbet på Ekeberg 

Skole og AKS i 4 år, som 

assistent og nå sitt 

andre år som 

baseleder. 

Interesser fotball, venner og musikk. 

Foreldresamarbeid  

Vi ønsker å få til et godt samarbeid med dere 

foresatte, noe Rammeplanen (2018) også støtter opp under. Det innebærer å dele og 

gi ut informasjon foresatte-AKS, sikre overgang skole og AKS og ivareta eleven på best 

mulig måte. Ta gjerne kontakt pr mail evt. telefon med baseleder om nødvendig. 

 

 

  

 

Lånebod

åååøøøøffffffffffffffffffffff 

 
 

 

Hei og velkommen til deres skolestartere! 

Til foresatte 

Det er lurt å sette av god tid til innkjøring de første 

dagene/ukene. En god regel er å gjøre dagene kortere ved å 

hente tidligere. På den måten tilvennes barnet gradvis og har en 

positiv opplevelse av det å være på AKS. Mange opplever å bli 

slitne av mange nye inntrykk. 

Mål: er at barnet blir TRYGG på de voksne, TRYGG på omgivelsene 

og KJENT med andre barn i et godt inkluderende fellesskap. 

Eksempel på tilvenning: Dette er KUN ment som en veileder, så 

her må dere foresatte som kjenner barnet best avgjøre lengden 

på dagene og hvor mye dere er tilstede. 

DAG 1: Foresatte er sammen med barnet og blir kjent med 

skolen/AKS og personalet. Kl. 09:00-10:30(12:00) Alt ettersom 

hvordan barnets opplevelse er. 

DAG 2: Foresatte får sammen med personalet barnet i 

lek/aktivitet og når leken er i gang, så kan foresatte trekke seg 

tilbake (i nærområdet). KL. 09:00-11:00/12:00. 

DAG 3: Denne dagen må gjerne foresatte levere og gå hjem om 

innkjøringen har gått bra og barnet oppleves som trygg og 

harmonisk. Kl. 09:00-12:00 (evt. noe lenger dag).  

 

 

 

 

 

Dag 1:  
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