
Baseleder 1.trinn  

Marianne Sogstad  

masoa020@osloskolen.no 

Basetelf:41593201 

 

Erfaring:1 år m/ Oslo fagskole i husstell, Barn og ungdomsarbeider, 

jobbet i barnehage i 11 år, jobbet på Kilde skole i Moelv som 

assistent i 23 år, har tatt 2årig Aktivitetspedagogikk på høyskolen. 

Har jobbet på Ekeberg Aks som baseleder i 11 år. 

Litt om meg: Jeg heter Marianne og er 63 år. Jeg er mamma til 3 voksne barn, har 6 barnebarn. 

Mine interesser er musikk/ kor, forming, tegning, strikking og turer i skog og mark. Jeg er 

heldig som kan jobbe med barn på Aks. Jeg elsker jobben min. Gleder meg til elevene kommer. 

Foreldresamarbeid: 

Vårt fokus på aktivitetsskolen er at barna er trygge og trives og blir en del av et inkluderende 

fellesskap. På bakgrunn av dette så ønsker vi og få til ett godt samarbeid med dere foresatte 

slik at deres barn har det best mulig. Aktivitetsskolene skal i nært samarbeid med foresatte 

legge til rette for og gi barn som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs -og fritidstilbud før 

og etter skolens undervisningstid. ( Rammeplanen, 2018 s.4) 

Vi gir ut informasjoner via skolemelding, sms eller e-post. Kom gjerne innom basekontoret mitt 

og spør hvis dere lurer på noe. 

 

 

Velkommen til dere 

skolestartere! 

Til alle foresatte 

Det er lurt å sette av god tid 

til innkjøring de første 

dagene, ukene. En god regel 

er å gjøre dagene kortere ved 

og hente tidligere. På den 

måten tilvennes barnet 

gradvis og får en positiv 

opplevelse av det og være på 

Aks. Mange blir ofte veldig 

slitne i starten av masse nye 

inntrykk. 

Mål: Barnet skal bli trygg på 

de voksne og kjent med andre 

barn i et godt og inkluderende 

fellesskap. Det er dere 

foresatte som kjenner barnet 

best som avgjøre lengden på 

dagen og hvor mye dere er til 

stede. 

Vi gleder oss til å møte dere. 
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Oppmøte og mottagelse i 

skolegården v/ inngang G 

mot mellomste skolegård. 

Gå her til din gruppe og 

meld din ankomst for 

innkryss. Gruppene er godt 

synlige med navn og bilde. 

         Tirsdag 9/8  

Pulje 1 møter kl: 09.00 

Pulje 2 møter kl. 12.00 

Her vil avd. leder for Aks 

Beate Mikkelsen, baseleder 

for 1.trinn Marianne 

Sogstad, og assistenter 

møte dere. 

 

 

 

Vannflaske  

En matpakke  

Innesko  

Skiftetøy 

Klær etter vær  

 

Bli kjent med hverandre. 

Skolen, grenser og 

området. 

Ha aktiviteter ute og inne. 


