
Velkommen til Slemdal 
Aktivitetsskole

Skoleåret 2020/2021



Kort om Slemdal Aks

◦ Registrert i Brønnøysundregisteret i 1995

◦ Privat – ingen store forskjeller mellom oss og de 
kommunale

◦ Rammeplanen for Aks er vårt arbeidsverktøy

◦ Et styre med 7 styremedlemmer – alle foreldre på 
Aks

◦ Styreleder: Kristin Wisløff-Aase

◦ 1 daglig leder, 3 avd.ledere og 17 barneveiledere 
hvorav én med kjøkkenansvar

◦ Tett samarbeid med skolen



ANTONIET – AVD.LEDER
PÅ 1. KLASSE BASEN



Praktisk informasjon - sommerklubb

◦ Oppstart sommerklubb: tirsdag 4. august

◦ Åpningstider i sommerklubben: 0730 – 1700 (med forbehold pga. Koronaviruset)

◦ Påmelding til sommerklubben 4 – 14 august, legges ut på vår hjemmeside og Facebook side i uke 23

◦ Ta med: solkrem, to matpakker, ekstra skift og klær etter vær

◦ Plan for ukene sendes ut i forkant av oppstart



De første dagene er dette det viktigste:

◦ Trygge barn

◦ Skape gode relasjoner mellom voksen – barn og barn – barn

◦ Omsorg

◦ Bli sett

◦ Danne lekegrupper

◦ Bli kjent på bygget og i skolegården

◦ Ha det gøy!



Praktisk informasjon – etter skolestart

◦ Åpningstider: 0730 – 0830, og etter skoleslutt til kl. 1700

◦ Aks holder åpent: alle skolens ferier, med unntak av juli, røde dager og planleggingsdager på Aks

◦ Barna får mat på Aks etter skolen – meny sendes ut på månedsplaner. Liker ikke barnet maten, send med ekstra mat i 
matboksen den dagen

◦ Vi anbefaler ikke at 1. klasse går til og fra Aks selv grunnet trafikkbildet rundt Slemdal skole

◦ Alle beskjeder må være hos oss før kl. 1200

◦ Ikke anledning til å svare/lese mail etter Aks start

◦ Vi vil ha beskjed hvis:

◦ Barnet ikke skal på Aks
◦ Skal være med noen hjem

◦ Blir hentet av andre



KURSTILBUD I 1. 
KLASSE
◦ Frem til høstferien – kun ett kurs – «jeg skal klare 

selv» kurs:
◦ Selvstendighetstrening
◦ Eks.: henge opp eget tøy, vaske hender med såpe før og 

etter måltid, knyte sko osv.

◦ Avsluttes med diplomutdeling – til alle!

◦ Etter høstferien: 
◦ Påmelding til ulike kurs sendes ut – meld på
◦ Husk: snakk med barnet før påmelding

◦ Kurslengde 4 – 8 uker avhengig av kurset

◦ Eks.: fotballkurs, matkurs, sjakkurs osv. 



Slemdal Aks ønsker:

Har dere anledning – besøk skolen og lek 
der

Øv på: 

Toalettbesøk med håndvask

Pakke opp og ned matboks og drikkeflaske av sekken

Påkledning – hva må jeg ha på meg hvis….?

Snakk med barna om:

Å henvende seg til voksen

At de voksne er der for dem

At det er ok å synes det å begynne på Aks er rart, 
spennende, skummelt, gøy og alle andre følelser på en 
gang



Vi gleder oss til å bli kjent 
med barna deres!

Ta kontakt ved spørsmål


