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NYHETSBREV NR.2 TIURLEIKEN AKS NOVEMBER 2016   15.11.16 

Kjære foresatte! 

Tusen takk for strålende oppmøte på foreldremøtet vårt i oktober! Det var et viktig møte for oss, der vi fikk fortalt litt om oss selv, og gitt 

dere et innblikk i hvorfor vi gjør som vi gjør gjennom ukeplanen vår. Vi gikk gjennom måltider og matsatsing, samarbeid med skolen og 

læringsstøttende aktiviteter. Vi informerte litt om kursene våre, og avtalte dato for årets juleavslutning. Sett av 15.12.16 kl.16.30-18.30. I 

tillegg hadde vi gruppe-diskusjoner ut fra standardene våre for god praksis på AKS. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og noen flotte innspill 

med oss videre. Takk til alle som stilte opp! 

I møtet ble det også informert om at Laila Ødegården er sykemeldt, og at Lars Erik Aagotsrud fungerer som baseleder til Laila kommer 

tilbake igjen. Vi er nå også ferdig med tilsettinger i AKS, og kan med glede informere om at Marius Rustarz har takket ja til stillingen hos 

oss. Marius har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Polen, og har tidligere erfaring fra arbeid som skole og SFO assistent utenfor 

Oslo. Vi gleder oss veldig til han starter opp for fullt hos oss. I tillegg til Marius, kommer vi også til å ha Marianne Bjørnstad i praksis hos 

oss hver onsdag frem til april, og tre uker før jul. marianne studerer til fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Gry, som dere kjenner fra før, 

har fått en i\utvidet stilling på skolens miljøverksted. Hun har derfor søkt permisjon i deler av sin stilling på AKS. I Grys permisjon har vi 

vært så heldige å få inn Jeevan, som er utdannet kokk, til å bistå med matlagingen på AKS. Jeg håper dere er like imponert som meg 

over hvor fantastisk kompetent personale vi har, som skal gjøre det aller beste for barna deres! Hjertelig velkommen alle tre! 

I disse dager sender vi ut detaljerte planer for juleuka, med påmeldingsskjema. Denne gangen vil vi også forsøke å legge ut en digital link 

til påmelding. Vi sender den på epost og SMS, og håper at vi kan nå dere alle sammen. Vi ber om at dere tar en titt på planen, og melder 

ifra til oss om elevene kommer eller ikke, så snart som mulig. Vi minner om at alle planer også legges på hjemmesiden. Nytt av året er at 

halvdagsplasser og gratis kjernetid kun kan benytte plassen på mandager og onsdager i ferieuker. Dette for å gi et forutsigbart tilbud og 

mulighet for ferieavvikling også for personalet.  

Vi har flere ganger bedt om epostadressene deres, slik at vi kan distribuere informasjon elektronisk. Vi ser for eksempel at mange strever 

med å få lapper frem og tilbake med barna, og mye informasjon kan gå tapt på veien, i sekken. Vi tror også det vil være bedre å kunne 

svare digitalt på eksempelvis ferie, så om du ikke har levert oss epostadressen din, så gjør det nå.  

Vi minner om at gratis kjernetid kun har plass etter skoletid og frem til kl.15.40 hver dag. Dersom du har behov for å benytte tilbudet før 

skoletid, eller etter kl.15.40, må det søkes heldagsplass. Plassene varierer i pris utfra inntekt, mellom 217,- og 923,- pr. mnd. Dette er et 

rimelig alternativ, og barnet kan også benytte tilbudet fullt ut i ferier og fridager. 

I foreldremøtet ble vi oppfordret til å komme med en ønskeliste til foresatte over materiell av ulik art, dersom noen hadde noe liggende. 

På baksiden av arket setter jeg derfor opp en liste over utstyr vi gjerne tar imot, dersom noen skulle ha tilgang på dette.  

Ellers oppfordrer vi til å ta kontakt om du har spørsmål eller kommentarer. 

I løpet av uka vil vi også legge ut en link til en brukerundersøkelse i AKS som omhandler kommunikasjon. Vi oppfordrer alle til å sette av 
noen få minutter til å svare på denne, slik at vi får bedre innsikt i hvordan dere foretrekker kommunikasjonen mellom hjem og AKS. 

Vennlig hilsen  

 

___________________________    _______________________________ 

Gro Eline Jakobsen     Lars Erik Aagotsrud 
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Papir/papp 
Farger 
Lim og annet diverse forbruksmateriell  
Kostymer, sko, vesker, hatter m.m. 
Garn 
Vatt 
Stoff, gamle gardiner f.eks. 
Musikk 
Bøker 
Spill 
Puslespill 
Leker 
Kortstokker 
Terninger 
Filmer 
Små premier, eller giveaways som f.eks reflekser, klistremerker osv. 
Rammer 
Utstyr til dukkelek 
Utstyr til kjøkkenlek 
Sakser 
Sløyfebånd 
Glass med lokk 
Cellofan 
Gavepapir 
Vitrineskap 
Store puter 
Globus 
Avlagt bærbar pc? 
Avlagt spillkonsoll? 
 
Her ser dere litt av det vi tar imot dersom dere har noe liggende som dere skal kvitte dere 
med. Hvis du har noe du tror vi kan bruke, som ikke står på listen, så ta kontakt med oss. Vi 
er glad for alt!  

 
 


