
Aktivitetsskolen Lindeberg 2021-22 

 

 
Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til Aktivitetsskolen Lindeberg. 

Det er sikkert mange ting dere lurer på, så jeg skal skrive ned litt informasjon som er 

greit og vite.  

Månedsplaner vil deles ut til alle som ranselpost, den vil i tillegg bli lagt ut på 

hjemmesiden vår. 

  

Overgangen fra barnehage til skole kan være stor for både barn og foreldre, så jeg 

håper vi kan samarbeide best mulig så dette blir en fin tid for alle. 

Det er mye barna skal lære å huske, og de får også et større område å bevege seg på. 

 

➢ Gi beskjed til oss hvis barnet er sykt eller blir borte av andre grunner. 

 

➢ Hvis andre enn de vi har oppført skal hente, skal vi ha beskjed. 

 

➢ Regntøy og skiftetøy på plassene må alle ha! (navnes) 

Alle barna er ute og leker hver dag både på skolen og Aktivitetsskolen. 

 

➢ Innesko må alle ha (navnes) 

 

➢ En drikkeflaske med navn på ☺ 

 

➢ Vi serverer vanligvis et måltid om dagen, bortsett fra tirsdag som er 

matpakkedag.   

Matpakkene skal ikke inneholde kaker, kjeks, boller ol, ikke brus som drikke! 

Grove brødskiver med pålegg er flott.  

Vi vil også kjøpe inn litt frukt og grønnsaker og dele ut til barna 

 

➢ Vi har et samarbeid med Allidretten i Furuset Forum. Dette er et tilbud fra 1.-4. 

trinn.  

            Det kommer nærmere beskjed om dette tilbudet, og hvordan det vil bli   

            organisert i år.                               

 

➢ I alle skolens ferier holder vi åpent fra 07.30- 17.00, unntatt juli måned som er 

stengt. 

           Vi sender ut elektronisk påmelding på e-post i forkant av ferien.                

     

           Husk å levere til svarfrist!! Vi må ha personal etter antall barn som skal benytte 

           Aktivitetsskolen, for å kunne planlegge ferietilbudet.      

           

➢ De barna som har halvdagsplass og gratis kjernetid har 12 timer til rådighet pr. 

uke. Gratis kjernetid kan kun bruke timer etter skoletid. I hele ferieuker kan 

barna benytte 2 hele dager etter avtale med Aktivitetsskolen. 

➢ På inneklemte dager, der det er undervisningsfri fra skolen og Aktivitetsskolen  

har heldagsåpent, kan plassen benyttes ½ dag, dvs. 4,5 timer 

➢ Foresatte som ikke henter barna til daglig kommer innom en gang pr. uke for å             

sjekke i garderoben og eventuelle beskjeder. 

Litt 
Informasjon 



 

➢ Vi åpner dørene på Aktivitetsskolen 07.30 hver dag.  

➢ Vi stenger 17.00, og da må alle barna være hentet. 

 

➢ Vi har eget skjema som må underskrives ved for sen henting. 

Dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger, vil det bli sendt ut 

skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.  

 

➢ Vi vil delta på skolens foreldremøte på 1. trinn og 3. trinn 

➢ Dere vil finne informasjon fra Aktivitetsskolen på skolens hjemmeside 

Vi har også en egen facebook side (lukket gruppe) hvor vi legger ut bilder fra 

aktiviteter og turer.  Egen informasjonsskjerm ved inngangspartiet. 

Ranselpost, skolemelding og SMS 

 

                                                                                                                                                                       

Ved å gå inn på skolens hjemmeside og trykke på "Aktivitetsskolen", kan dere også 

finne informasjon og aktivitetsskolens månedsplan samt våre lokale planer.  Det vil bli 

sendt ut forespørsel om tillatelse for å legge ut bilder av barna på Facebook (Lukket 

gruppe som heter "Aktivitetsskolen Lindeberg" 

 

Ved spørsmål er det bare å ringe mobil dagtid, mellom 7.30 -13.30   95 48 31 55 som er 

det nummeret dere bruker når dere ønsker kontakt med Aks 1.-4. trinn 

Base 1.-2. trinn 91 75 48 83 

Base 3.-4. trinn 91 74 55 87  

Vi har alltid mobil med på tur. 

 

Er det noe dere ønsker å si ifra om, kom direkte til oss! 

 

Håper dere alle blir fornøyd med tilbudet! 

 

 

Vennlig hilsen                                                                                                                                                         

 

Kristin Øidvin 

Aktivitetsskoleleder 

     


