
 

 Velkommen til oppstart på Aktivitetsskolen Ekeberg! 

  

 

 

Kjære alle foresatte til årets skolestartere!  

Vi ønsker at alle som starter opp i høst skal få en trygg og god tid hos oss basert på lek og 

aktiviteter i et inkluderende felleskap, som forøvrig er et mål for oss skoleåret 22/23. 

Voksne skal hjelpe elevene i å utvikle relasjoner og vennskap, delta i større og mindre grupper, og 

bistå dem som trenger hjelp og støtte. Alle elever skal føle seg sett og anerkjent for den de er. De 

voksne skal aktivt sørge for at alle har en plass i fellesskapet (Rammeplanen 2018). 

 

Oppmøte og velkomst tirsdag 9.august:  

På bakgrunn av påmelding til oppstartdagen 9.8 og at vi holder stengt torsdag 18/8 pga. 

plandag med skolen, så velger vi å komprimere det til å ha kun en oppstartsdag istedenfor to. 

Hvis ikke ditt barn skal starte på AKS denne tirsdagen, gi beskjed til baseleder om ønsket dag. 

Tidspunkt for oppmøte avtales. 

Vi har valgt to møtetidspunkter for tirsdagen med tanke på trygghet og forutsigbarhet for de 

minste. Vi velger derfor å dele dere inn i 2 puljer denne dagen. Fint om dere foresatte 

forholder dere til det gitte tidspunktet og puljen dere er plassert i. 

 

Pulje 1 fra 09.00-11.00 

Pulje 2 fra 12.00-14.00 

 

Her vil dere bli møtt av assistentene som skal være med dere uke 32 og 33. Mange av dem 

skal også jobbe på AKS når skolen starter, sånn at dere har noen kjente fjes.  

På oppmøtestedet vil assistenter stå med tydelige gruppeskilt, slik at dere lett kan se hvor dere 

skal gå. De vil være plassert i mellomste skolegård ved hovedinngangen til AKS, inngang G.  



Elevene er delt inn i grupper som alle har fått navn fra Hundremeterskogen. 

Gruppe 1 Ole Brum, Gruppe 2 Nasse Nøff, Grippe 3, Tussi, Gruppe 4 Kengu, Gruppe 5 

Tigergutt. 

Oversikt over hvilken pulje (1 eller 2) samt navnet på gruppen ditt barn tilhører vil komme på 

mail i starten av august. 

 

Hva skjer etter at du har funnet gruppen din? 

Aks leder og baseledere ønsker velkommen. 

Assistentene vil så krysse elevene inn og ta med gruppen til klasserommet. Vi ønsket at dere 

foresatte kun følger eleven til inngangen, men unntak kan selvfølgelig gjøres dersom ditt barn 

er utrygt. Avtal det med assistentene. 

Våre assistenter vil disse ukene være tilknyttet fast gruppe. På denne måten vil det være trygt 

og forutsigbart for hvem som møter de hver dag.  

Beskjeder kan gis direkte til assistene dersom det er behov for det. Baseleder vil også være 

tilgjengelig for spørsmål eller annet. 

I klasserommet skal vi ha bli-kjent leker og lage navneskilt– før vi blir kjent med skolen og 

området rundt. Sjekk her ukeplanen for mer detaljert info. 

Vi avslutter dagen felles i klasserommet. 

 

 

 


