
 

 

 
 

 
 

25.aug. 2016 
 

Månedsbrev for August/September 
 

Skoleåret er godt i gang  
Da har alle store og små ved Jeriko skole startet det nye skoleåret. Som ny leder 

har det vært veldig morsomt å sette i gang. Men også hektisk med nye rutiner og 

praksiser. Da er det flott å ha med meg de som har jobbet her tidligere sammen 

med de nye ansatte som har startet hos oss etter sommeren. Dette brevet du nå 

leser inneholder en rekke info om ting foresatte har lurt på i oppstarten. Det vil 

komme slik brev en gang i måneden fremover. Om det er noe du lurer på som du 

ikke får svar på her eller på nettsiden, så send meg gjerne en mail så skal jeg 

besvare alle spørsmål. Kontakt AKS leder Bjørn-Andre (B.A) på: 

bjorn.andre.kildalen@ude.oslo.kommune.no.  
 

Måltider på AKS, husk matpakke hver Onsdag 
Aktivitetsskolen serverer mat fire dager i uken. På Onsdager 

(fom Onsdag 31.august) er det turdag og da må alle barn ha 

med seg egen matpakke og drikkeflaske for AKS.  

Meny for hva vi serverer kan dere lese på slutten av dette 

brevet.  

 

Fokus på vennskap og trygghet 
De første ukene av skoleåret legger vi opp til rolige aktiviteter for å gi barna en 

trygg arena der de kan bli kjent med hverandre. Med faste rutiner er det også 

lettere for barna å finne rom for lek og nye vennskap. Vi kommer til å sette 

fokus på å ta med andre på leken slik at alle blir inkludert.  

 

E-post lister er ikke klare 
Jeg får ikke sendt ut e-post før lister med e-post informasjon er klare.  

Vet at dette har vært praksis tidligere på Jeriko og det vil det fortsatt være.  

Men det vil ta litt tid for å generere en slik oppdatert e-post liste. Ergo vil dette ta 

litt tid for å komme i gang igjen.  Ber om at forståelse for dette. Det vil komme 

ut informasjon på hjemmesiden og facebook.  



 

 

 

 

 

 

Årets stab på Aktivitetsskolen 
De nye assistentene som jobber på AKS er Sarah, Hassan og Mohammed.  

I tilegg er Franchesca ny lærling. Jeanette som er baseleder har jobbet for 

Jeriko AKS i over 11 år. Grete har jobbet er enda lenger og de siste årene har 

Charlotte vært en del av staben. Håkon starter på sitt andre år som lærling hos 

oss. Det kommer også et par nye ansikter fremover, Rabia og Mona. De er på 

arbeidspraksis hos oss. Under kan du se bilder av årets stab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viktig å fylle ut og returnere infoskjema til AKS 
Vedlagt dette brevet finner du et Infoskjema som vi må ha ferdig utfyllt i retur til 

oss så snart som mulig. Her er det viktig info for oss på aktivitetsskolen. Det er 

felter dere må fylle ut på begge sider av arket. Ferdig utfyllt ark leveres på 

basen. 

 

Velkomstbamse 
Som en ekstra varm velkomst hos oss får alle skolestartere en bamse de 

kan velge fra vårt bamsebord. Denne er til odel og eie, vi setter pris på 

om den blir med på Aktivitetsskolen de første dagene.  

 

Fokus på vennskap og trygghet 
De første ukene av skoleåret legger vi opp til rolige aktiviteter for å gi barna en 

trygg arena der de kan bli kjent med hverandre. Med faste rutiner er det også  

 



 
  

 
 

 

 

Overgang skole -> AKS 
 

Det er viktig med en trygg og sikker overgang fra skolens 

slutt til starten på AKS dagen. Fra mandag 29.august vil vi 

ta i mot elevene i klasserommet sitt på skolen. Der vil det 

bli innkryss, og ansatte kan få gitt viktige beskjeder og 

plan for dagen til barna. På denne måten sikrer vi en trygg 

og forutsigbar start på dagen for alle barn på 

Aktivitetsskolen.  Vi følger så 1 og 2.klasse ned til AKS. 3 

og 4.klasse går selv til AKS etter innkryss og beskjeder.   

 

 

Faste aktiviteter fremover i høst 
Det vil bli flere faste aktiviteter i løpet av høsten. Oppstarten for disse vil være 

mandag 5.september. Om det er aktiviteter som Aktivitetsskolen har gjort før 

som du ønsker at vi gjenopptar gjennom året, så si gjerne i fra. Vi kommer til å 

høre med barna før vi legger planer for aktiviteter og turer. Frem til vi starter opp 

med flere aktiviteter så vil vi ha noen rolige uker der vi kan få drillet inn regler 

og rutiner. Noen av tingene som vil komme i månedene fremover; Quiz,  

Lego-Education, Forming, Battle-Zone, Pokemonklubb, 4.klasseklubb, Gymsal 

og mye mer. I tillegg vil vi legge til rette for frilek både inne på AKS og på de 

flotte uteområdene våre.   

 

Avtale om bruk av timer for halvdagsplasser 
Som ny leder må jeg lage et system for føring av bruk av timer i forhold til 

halvdagsplasser. Vedlagt dette brevet finner du et skjema for utfylling av timer 

for halvdagsplass. 2-4.klasse kan gå på AKS i 10 timer på ettermiddagen og 

maksimalt 2 timer på morgenåpning. 1.klassinger på halvdagsplass er underlagt 

ordning for "Gratis kjernetid i AKS" og har da 12 timer å bruke på 

ettermiddagen og ingen mulighet for å være på morgenåpning. Om man ønsker 

flere timer i løpet av en uke så er eneste mulighet å søke seg opp til heldagsplass.   

 

Klær for all slags vær  
Husk å ha klær for all slags vær. Vi er ute uansett vær så det er viktig å alltid 

ha regntøy på plassen. Minimum her er regnjakke og gode støvler. De minste 

barna burde i tillegg også ha regnbukse. Man må i tillegg ha ekstra skiftetøy på 

plassen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Vår visjon 
Aktivitetsskolen Jeriko har en klar visjon om at vi 

skal ha Aktivitet, Kunnskap, Sosialisering og at alle 

kan skinne.  

 

Vår AKS kjennetegnes som et sted med myldrende 

liv, der læringstøttende aktiviteter innebærer nysgjerrighet, fysisk aktivitet, 

kreativitet i følgende satsningsområder;  
 

 Fysisk aktivitet og lek  Mat og Helse 

 Kunst, kultur og kreativitet  Trivsel og adferd 

 Natur, teknikk og miljø  Lekser og fordypning 

  

Meny for de neste ukene 
Aktivitetsskolen Jeriko serverer et mellommåltid etter skolen fire dager i uken. På 

Onsdager er det turdag og alle elever må ha med ekstra matpakke til AKS den 

dagen. Om det er noe ditt barn ikke kan spise så fyll ut det i vedlagte "Infoskriv". 

 

Mandag 29.aug Kornblanding med melk  Torsdag 15.sept Nuddelsuppe 

Tirsdag 30.aug Brødmat med pålegg  Fredag 16.sept Fiskewrap 

Onsdag 31.aug Matpakke (turdag)  Mandag 19.sept Kornblanding med melk 

Torsdag 1.sept Pastasalat  Tirsdag 20.sept Brødmat med pålegg 

Fredag 2..sept Ris med grønnsaker  Onsdag 21.sept Matpakke (turdag) 

Mandag 5.sept Kornblanding med melk  Torsdag 22.sept Risrett med grønnskaker 

Tirsdag 6.sept Brødmat med pålegg  Fredag 23.sept Tomatsuppe med makaroni 

Onsdag 7.sept Matpakke (turdag)  Mandag 26.sept Kornblanding med melk 

Torsdag 8.sept Fiskeburger  Tirsdag 27.sept Brødmat med pålegg 

Fredag 9.sept Pasta med saus  Onsdag 28.sept Matpakke (turdag) 

Mandag 12.sept Kornblanding med melk  Torsdag 29.sept Fruktsalat 

Tirsdag 13.sept Brødmat med pålegg  Fredag 30.sept SUPERFREDAG (Sjokoladekake) 

Onsdag 14.sept Matpakke (turdag)  Uke 40 Høstferie, eget program kommer 

 

Kontakt oss 

 

AKS telefon:   22 30 18 90 (07.30-10.00 og 12.00-17.00) 
E-post:   bjorn.andre.kildalen@ude.oslo.kommune.no    

Hjemmeside:   www.jeriko.gs.oslo.no   tilbud  Aktivitetsskolen  

 
 

http://www.jeriko.gs.oslo.no/

