
Velkommen til nytt AKS-år! 
Det er en stor glede å kunne ønske de nye 1.klassingene og resten av gjenget velkommen tilbake til AKS etter 
en altfor lang sommerferie. På AKS venter et fantastisk team av voksne som gir masse av seg selv på jobben for 
at barna skal ha en best mulig AKS-hverdag. Vi starter nå vårt siste år på flyttefot og har gleden av å bruke 
Holmen Skole for andre året på rad. Holmen skole og skolegård er et flott sted for lek, læring og trivsel! 
 
Vi er to aktivitetsskoler i samme bygg. For å gjøre det enklere å skille mellom de ansatte på hver AKS har vi på 
Slemdal oransje vester på, mens Holmen har grønne. 
 
Anslagsvis mange barn 9. September (heldagsåpent) gjør at hver avdeling kommer til å være på sine respektive 
avdelinger i 3.etg denne dagen. 
 
Ut over året vil ferieklubbene holde til i 2.etg på toppen av Galaksen. (Morgenåpning) 
 
En typisk dag på AKS: 
 
*Morgenåpning i 2.etg 07:30 – 08:30 
 
*Alle foreldrene har meldt inn dagsbeskjeder o.l. til avdelingslederne innen klokken 12:00. 
 
 slemdalaks.1@gmail.com, 96623881  Avdelingsleder Antoniet 
 slemdalaks.2@gmail.com, 96623882  Avdelingsleder Cathrine 
 slemdalaks.3og4@gmail.com, 96623883  Fungerende avdled Marie 
 
Unngå å ringe inn beskjeder rundt skoleslutt. Mange barn skal til forskjellige steder i et tidsrom på 10 min. 
 
Vi elsker kommunikasjon, på formiddagen! Det er til det beste for barnet. Ta heller kontakt en gang for mye. 
 
For kontakt med daglig leder send mail til slemdalaks.leder@gmail.com eller ring 96623885 
 
*Når 1-3.klasse slutter på skolen kommer de voksne fra AKS inn og tar et opprop med dagsbeskjeder og dagens 
aktiviteter/kurs på AKS.  
4.klasse møter en voksen fra sin avdeling i garderoben etter endt skoledag. Meget viktig at alle 4.klassingene 
på AKS gir beskjed til en voksen på avdelingen om man skal noe annet enn normalt. 
 
*Etter opprop spiser barna avdelingsvis, dere vil kunne følge menyen på ukeplanene som kommer fra neste 
uke av. Alle barna med allergi for tilbud om alternativ mat når de ikke kan spise det som serveres. 
 
*Etter mat er det tid for lek, læring og samspill. AKS tilbyr spennende kurs hver dag på hver avdeling 
(påmelding kommer snart). Her er det viktig at dere foreldre snakker med barna før dere melder de på kurs og 
holder påmeldingsfristen hellig, da blir kursopplevelsen best mulig for barna! 
 
*På siden av kursene har hver avdeling mange flotte daglige tilbud og muligheter for barna, både inne på 
avdelingen og ute i skolegården, hver dag hele uken. 
 
*På slutten av dagen ryddes og samles det for bussing rundt 16:15. Barn som i utgangspunktet skal busse må 
hentes innen 16:30 på AKS. Bussene går 16:45 fra Holmen skole. Barn som ikke skal ta buss fortsetter AKS-
dagen og må hentes innen klokken 17 på AKS, enten ute eller ved morgenåpningsrommet i 2. etg. 
 
1. oktober får Slemdal Aktivitetsskole ny daglig leder. Siri Benestad Anderssen heter hun, hun kan kjapt vente 
med å bli kjent med alle barna, ansatte og foreldre! Frem til da er det jeg Christer Mørkved som er Fungerende 
daglig leder. Til vanlig er jeg nestleder og avdelingsleder på 3/4. klasse på Slemdal Aktivitetsskole og kjenner 
organisasjonen godt, så ikke nøl med å ta kontakt om dere har spørsmål eller innspill! 
 
Mvh Christer Mørkved, Fungerende daglig leder, Slemdal Aktivtetsskole. 
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