
VELKOMMEN TIL SLEMDAL AKS PÅ SLEMDAL SKOLE FO! 

Kjære alle AKS-foreldre! 

Skolestart nærmer seg, men AKS er allerede i gang i nye lokaler på Slemdal Skole FO. Vi gleder oss 

over bedre fasiliteter – men samtidig er det mye nytt å gjøre seg kjent med for foreldre og barn, både 

i forhold til nye rutiner og hva som er hvor. I den anledning har vi derfor laget dette 

informasjonsskrivet til dere. 

Morgenåpning 

Vi har avtalt med Heming om å ha morgenåpning i det nye Heminghuset f.o.m skolestart 22.08.2016. 

Det vil være tilsvarende tilbud til det vi tidligere har hatt på det gule huset. Vi vil være i myldrerommet 

i 1.etg i det nye Heminghuset. De barna som er på AKS på morgenen vil bli fulgt av en AKS-ansatt til 

bussen, som henter dem på parkeringsplassen på Heming ca kl 08.10. Derfra vil skolen overta ansvaret. 

På ordinære skoledager vil det ikke være morgenåpning på FO.  

Skoleslutt 

Som det er sendt ut informasjon fra skolens side vil skolen sørge for, og være ansvarlig for 

busstransport til hver av de oppsatte holdeplassene ved endt skoledag. De barna som ikke skal delta 

på AKS vil bli kjørt med skolebussen etter at skoledagen er over. Skolesluttbussene vil gå i trasé fra 

stoppested til stoppested.  

 

I tillegg vil det gå egne busser direkte til Heming for de barna på AKS som også er påmeldt aktiviteter 

på Heming etter skoleslutt. Mer om dette under punktet «Heming» nedenfor. 

 

Endt dag på AKS 

Skolen vil besørge busstransport til hver av de oppsatte holdeplassene ved endt aktivitetsskoledag, 

som er 16.30. Etter 16.30 vil vi få barna inn i busser, og de kan hentes på bussholdeplassen fra ca kl. 

16:50. AKS-bussene vil være satt opp slik at det vil gå én buss til hvert stoppested. Det vil være ansatte 

fra AKS på hver av bussene, og disse vil være sammen med barna frem til de blir hentet eller går selv 

fra busstoppet, senest kl. 17.00. Det er selvsagt anledning til å hente barna tidligere, men henting må 

da skje senest 16.30 på FO-bygget.  

 

Ferier 

AKS har, som tidligere, åpent i alle skolens fridager som ikke er helligdager. I feriene vil vi ha 

morgenåpning på FO. Det vil da ikke bli satt opp buss, verken ved starten eller ved slutten av dagen. 

Dette gjelder også i sommerferieperioden frem til skolestart. 

NYTT - Elektronisk registreringssystem 

I samarbeid med TrueGroups er det utviklet en helt ny app for Slemdal AKS som skal gjøre det mulig å 

registrere barna inn og ut på AKS, samt melde på/av interne kurs og følge barnets aktiviteter på AKS. 

Dette systemet vil bli tilgjengelig også for foreldrene.  Dette systemet vil sørge for bedre oversikt over 

hvor barna befinner seg til enhver tid, samt gi bedre kontroll i forhold til transport til og fra 

bussholdeplassene.  

Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette nye systemet i løpet av kort tid, og vi oppfordrer alle 

foreldre til å sette seg inn i dette og ta systemet i bruk så snart det er tilgjengelig. 

  



Interne aktiviteter 

I tillegg til at vi samarbeider med eksterne aktører om kurstilbud, har vi selvsagt også et rikholdig (og 

stadig økende) internt kurstilbud for AKS-barna. Vi er et fullverdig aktivitetsskoletilbud, med interne 

aktiviteter innenfor rammeplanens fire målområder;  

 Fysisk aktivitet og lek 

 Mat og Helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, teknikk og miljø 

Vi setter daglig opp gode aktiviteter for barna, enten i åpne grupper, eller ved påmelding. Gruppene 

skal preges av forutsigbarhet og gode planer. De fysiske forholdene på FO ligger godt til rette for et 

bredt og økt aktivitetstilbud innenfor alle målområdene. AKS får bruksrett på alle skolens spesialrom, 

slik at vi kan legge til rette for et attraktivt og dekkende tilbud til alle barna på AKS.  

Oversikt over kurstilbud og planer, samt informasjon om påmelding vil komme i løpet av første 

skoleuke. Kurstilbudet vil også sannsynligvis bli utvidet utover skoleåret etterhvert som vi er kommet 

ordentlig i gang. 

Heming 

Slemdal AKS samarbeider med flere lokale aktører. Den største blant disse er Heming. Vi har en 

løpende dialog med Heming, slik at vi best mulig kan tilpasse oss til hverandres behov. Det vil bli satt 

opp daglige busser som koordineres med Hemings aktiviteter, slik at flest mulig av barna som er 

tilknyttet Heming kan få fortsette aktivitetene sine der. AKS-busser til Heming vil gå direkte til Heming, 

i motsetning til skolens busser. Ansatte fra AKS vil være med bussene til Heming. Foreldre som har 

barn på Hemingaktiviteter må hente dem på Heming ved aktivitetens slutt, eller hos AKS senest kl. 

16.00 i myldrerommet i 1.etg. i det nye Heminghuset. Barna vil ikke bli transportert tilbake til FO. 

Barn som har aktiviteter på Heming som starter før kl 16.00 vil også kunne være med på bussen og 

være på AKS på myldrerommet frem til aktiviteten starter. 

Andre eksterne aktører 

Slemdal AKS har pr. i dag samarbeid med Holmenkollen tennisklubb, Ready, Tryvann skiskole og 

Vindern dansestudio m.fl. Dette er noe vi ønsker å opprettholde. De fleste av disse har allerede et 

transporttilbud til og fra skolen, så det vil tilpasses til drift på FO. Videre er vi i dialog med Njård, som 

arrangerer grupper innenfor Turn og Fekting. Dette er tilbud vi ikke tidligere har hatt muligheten til å 

gi fra Slemdal. Ved alle aktiviteter som slutter etter kl 16.00 vil foreldre måtte hente på aktivitetsstedet 

ved aktivitetens slutt.  

Nærmere informasjon om de ulike tilbudene vil komme etter hvert fra våre samarbeidsaktører. 

Informasjon 

All viktig informasjon vil bli sendt ut til foreldre pr. e-post på registrerte e-postadresser, men vi 

oppfordrer alle til også å følge med på vår hjemmeside og vår Facebook-side for informasjon fremover.  

Dere er selvsagt også velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Kontaktinformasjon 

finner dere på vår hjemmeside: http://www.slemdal-sfo.no 

Vi gleder oss til en spennende tid sammen med barna fremover!  

http://www.slemdal-sfo.no/

