Oslo kommune
Utdanningsetaten
Løren skole
Velkommen tilbake til Aktivitetsskolen!

August - 2017

Vi går nå mot slutten av uke to av aktitvitetsskoleåret 2017-2018. Oppstarten på base 2 har vært preget av både
kjente rutiner og kjente fjes, og barna ser ut til å finne seg godt til rette. Det har vært hyggelig å se både store og
små igjen!
Det som er nytt for barn og voksne på base 2 i år, er lokalene basen bruker. Basen disponerer tre klasserom og to
grupperom i tredje etasje i bygg B, hvorav grupperommene brukes til morgenåpning og avslutning av dagen. I
praksis betyr det at elevene blir ønsket velkommen i disse rommene fra 07.30-08.00. Dersom man henter barnet
sitt etter klokken 16.30, er det også her man henvender seg.
Vi bruker alle rommene som er til disposisjon i etasjen, og antall elever bestemmer hvilke rom vi tar i bruk til hvilke
aktiviteter.
Garderobeplasser er fordelt etter klasse i år, men skapene er ikke merket med navn. Lærerne fordeler
garderobeplasser og merker skapene med navn slik at dette er klart til skolestart mandag 21/8.
Basens lokaler fordrer sambruk med skolen, noe baseledere og kontaktlærere lager retningslinjer for. Elevene vil få
variasjon i hvilke rom de er i ut fra de ulike aktivitetene som arrangeres i rommene utover ettermiddagen.
Minner samtidig om at det i ukene før skolestart er viktig at elevene tar med to matpakker til to måltider hver dag.
Det er også viktig at barna har nok skiftetøy på garderobeplassen sin.
På garderobeplassen
ønsker vi oss:

Innesko
Solkrem
Regntøy og gummistøvler, eventuelt dress om vinteren
Ekstra truse/boxer, sokker, bukse ev. shorts, t-skjorte, genser/jakke

Hvordan komme i kontakt med AKS – Løren:
Alle beskjeder til AKS kan gis på dette nummeret: 91 31 84 14 (til base 2). Alternativt kan man ta kontakt med
skolens sentralbord på tlf 23 37 21 10.
Kontaktpersoner:
Baseleder 2.trinn: Synne N. Myhre; synnen0111@osloskolen.no
Undervisningsinspektør/ AKS-leder: Morten Skjelgård, morten.skjelgard@ude.oslo.kommune.no
Hjemsending/henting
Hjemsending er et tilbud der foresatte for 2., 3., og 4. trinns elever kan inngå en avtale om at vi sender barnet hjem
fra AKS til et angitt tidspunkt. Vi ser helst at man har fast avtale for hjemsending, altså at barnet har samme rutine
hver uke. Skjema for fast avtale om hjemsending vil være tilgjengelig på hjemmesiden, og publiseres også i
portalen. Så det skal bli oversiktlig og mulig for oss å administrere, sender vi kun barn hjem hver hele og halve
time. Faste hjemsendingsbeskjeder må oppdateres etter 1. august hvert år. Dere fyller ut skjemaet og returnerer til
baseleder, enten på mail eller direkte på aktivitetsskolen.

Jeg minner om at informasjon om og fra aktivitetsskolen fortsatt vil publiseres i Portalen.

Vi gleder oss til et godt samarbeid videre!
Med hilsen
____________________________
Morten Skjelgård
Undervisningsinspektør/AKS-leder
Utdanningsetaten
Løren skole
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Økern Torg vei 4
0580 OSLO
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Org.nr: 912033333
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