
Infomail til skolestartere 

Kjære alle foresatte til skolestartere ved Nordseter skole! 

 

Det nærmer seg skolestart for de kommende førsteklassingene, og vi på AKS gleder oss 
veldig til å ta imot, og bli kjent med alle!  
Første dag på AKS er mandag 1. august.  

I forbindelse med dette er det sikkert mange av dere som har flere spørsmål. Derfor kommer 
det her litt informasjon som forhåpentligvis kan svare på det dere lurer på. Vi ber dere derfor 
lese nøye igjennom både denne og de andre vedleggene.  

Når dere har sendt inn søknad om AKS-plass (ref. hjemmesiden vår), vil dere få "tilbud om 
plass på Nordseter AKS", denne må dere også takke JA til. Det er svært viktig for oss at alle 
sender inn søknad/takker ja til tilbud så snart som mulig. Har dere spørsmål om dette kan 
dette sendes på e-post til AKS-leder Martine: martine.andersen@osloskolen.no  

 

1. Hvor lenge skal barnet mitt (og evt. Foresatte) være på AKS den første dagen? 
Dette er veldig individuelt, men vi anbefaler uansett at den første dagen er kort. Noen 
trenger kanskje også at de to første dagene er korte. På dag nummer 2 er det fint om 
dere foresatte er relativt raske når dere sier «ha det». Noen barn syns kanskje det er 
litt skummelt når foresatte drar, men dette er noe vi kan og har gode rutiner på "#$% 
 
Mange av dere har søkt plass og allerede valgt startdato. Om barnet deres likevel 
ikke kommer til den startdatoen dere har valgt, må dere si ifra til meg, Solveig 
(baseleder) på e-post. Dette gjelder også om barnet ditt ikke kommer, eller kun 
kommer noen dager, slik at vi får en omtrentlig oversikt over hvor mange barn 
som kommer på AKS disse ukene. 
 
E-posten min (baseleder) er: solveig.rinde@osloskolen.no 

 

2. Garderobeplasser/innesko: I Sommerklubben på AKS tar man den garderobeplassen 
man ønsker. Grunnen til dette er at lærerne vil være med på å organisere 
klassene/plassene etter behov. Lærerne kommer den siste uka før skolen starter.  
På plassen skal man ha innesko og skiftetøy. Det er en liten garderobe så viktig at 
man merker alt tøy. Detaljene rundt dette står det mer om i skrivet som ligger på 
hjemmesiden vår: http://nordseter.osloskolen.no, under «Aktivitetsskolen» og «AKS 
oppstart august 2022». Vi forventer at dere gjør dere kjent med hjemmesiden vår og 
skrivene som ligger der, slik at vi kan kommunisere best mulig. Dog er PDF-
dokumentene som ligger der nå fra skolestart 2021, men de vil bli revidert til 
skolestart 2022. Det ligger der for å gi dere et innblikk i hva AKS på Nordseter er J  
 

3. Matpakker/drikkeflasker: Dette skal ligge i sekken. Vi er flinke til å minne barna på 
å drikke ofte, og har faste tidspunkter vi spiser på. Gjerne merk både matpakker og 
vannflasker med navn.  
 



4. Inngang: Det er inngang G som er inngang til garderoben på 1. trinn. Denne ligger 
ved den lille skolegården (på baksiden av gymsalen).  
 

5. Tilleggsinformasjon og kommunikasjon: Jeg, Solveig, vil være til stede under 
Sommerklubben, for å ta imot alle de nye barna, og for å hilse på dere foresatte. I 
tillegg vil AKS-leder Martine være tilgjengelig en god del i oppstarten for å hilse på 
alle sammen, og for å svare på eventuelle spørsmål. Det er bare å komme bort om det 
skulle være noe dere lurer på! Skulle det være noen spørsmål i forkant er det bare å 
sende en mail eller ringe oss.  
 

6. For de som har deltidsplass: De som har deltidsplass kan benytte seg av 2 hele 
dager per uke. Altså 2 dager i uke 31, 2 dager i uke 32 og 2 dager i uke 33.  
Dette finnes det mer informasjon om på skolens hjemmeside, og på Oslo Kommune 
sin hjemmeside.  
 

7. Sommerklubbens struktur: Vi anbefaler at dere ser på planen for Sommerklubben 
(ligger vedlagt), slik at dere finner et tidspunkt å hente på de første dagene. Under 
finner dere en «forenklet dagsplan», som viser hvordan en typisk dag i 
Sommerklubben kan se ut. 

 
8. Dere vil i løpet av kort tid motta en egen mail som angår opplysningsskjema. 

Dette er det svært viktig at vi får innhentet så raskt som mulig, slik at vi får 
oversikt over hvem som kan hente på AKS, allergier, og liknende.  
à Da vi vil lage diverse mat i løpet av sommerklubben er det spesielt viktig at de 
med allergier sender inn så fort som mulig da jeg må handle inn til klubben! 

 

07:30 – Vi åpner inne på AKS-rommet. Bruk inngang G og følg skiltene. Inne på AKS-
rommet står det tegnesaker, litt brettspill, Lego og andre leker. Vi blir kjent med 
hverandre gjennom rolig lek inne. Når det etter hvert kommer flere barn, åpner vi flere 
klasserom og fortsetter med aktiviteter på de ulike rommene.  

09:00 – Vi går ut og leker. Her kan vi blant annet spille fotball, stikkball, leke i 
klatrestativet og sandkassa, hoppe med hoppetau og tegne med kritt.  

10:00 – Vi går inn og spiser matpakka vår. 

10:30 – Hovedaktivitet. Vi deler barna i grupper slik at alle får vært med, og gjort 
mest mulig. Her er det også mulighet for bruk av rom som gymsal, kunnskapstrappa og 
andre grupperom.  

12:00 – Vi går inn og spiser matpakke nr.2 

12:30 – Hovedaktivitet fortsetter!  

13:30/14-16:45 – Lek ute/inne, både organisert og frilek. Vi tar hensyn til været, og deler 
i grupper ved behov.  

 



 

 

 

 

 

 

Ønsker dere alle en riktig fin sommer, så gleder vi oss til å møte dere i august! "#$% 

 

Med vennlig hilsen, 

Solveig Rinde 

Baseleder 1. trinn 

Viktig kontaktinfo: 

• E-post baseleder: solveig.rinde@osloskolen.no  
• E-post AKS-leder: martine.andersen@osloskolen.no  
• Telefonnummer AKS 1. trinn: 907 05 762  

NB! Dette telefonnummeret gjelder for 1. trinn først fra 1. august. Dersom noen ønsker 
kontakt før det, kan man sende mail, eller ringe 911 78 323 (ikke operativ i juli).  

 


