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VELKOMMEN TIL AKTIVITETSSKOLEN! 

 

Vi fortsetter jobbing etter Aktivitetsskolemodellen med grupper. Iallfall så 

langt det lar seg gjøre økonomisk. Hvem som er på gruppe – når – blir skrevet på 

ukeplanen. De som ikke er på gruppe  - har frilek. 

Vi fortsetter også samarbeidet med Kilde/Fossen.  

Onsdager har vi samarbeidstid/møter med lærerne her på skolen. Vi har 

trinnmøter. Infomøter. Teammøter.  

Vi må se helhet i dagen fra kl 07.00 til kl 16.30. Dette krever mye samarbeid. 

Alle vi som jobber i AKS jobber også i skolen. 

Vi er avhengig av samarbeid med dere som foreldre for å kunne gi barna deres 

et best mulig tilbud.  For å få til dette må vi spille på lag. Håper dere kan gi oss 

tilbakemeldinger på hverdagen på Aktivitetsskolen – ris og ros! Uten 

tilbakemeldinger fra dere blir det vanskelig å forbedre/endre noe.  

              

 

Vi trenger beskjed hvis barnet av ulike grunner ikke kommer til Aktivitetsskolen 

en dag – hvis hun/han er: 

- syk 

- skal være med noen hjem 

- skal hentes av andre enn foreldrene 

Send med beskjed i permen (som brukes på skolen)  

Ring oss på tlf 62 33 64 32     ELLER    mob 92 69 52 77   (mld også ok)            

                                                                                                                                          

                                                  



 

VI SOM JOBBER I AKTIVITETSSKOLEN PÅ SKARPSNO ER: 

 

Annette Eng – barneveileder 

Hilde Dalseth Ludvigsen – barneveileder 

Marit Bakke Skogsfjord – barneveileder 

Martin Rosenborg – barneveileder  

Kari Hornnæss – pedagogisk leder (førskolelærer) 

 

Som assisterende skoleleder er Bodil Ellefsæter øverste ansvarlige for 

SFO/Aktivitetsskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARNA SOM BRUKER AKTIVITETSSKOLEN ER FORDELT SLIK: 

 

1. trinn 

HEL plass Delt plass Til sammen 

    8      4      12 

 

2. trinn 

Hel plass Halv plass Til sammen 

   7      6     13  

 

3. trinn 

Hel plass Halv plass Til sammen 

    2     6       8 

 

4. trinn 

Hel plass  Halv plass Til sammen 

    1     7      8 

 

 

 

                             



FORELDREBETALING  PR 1/1-2016 

      

HEL plass 2250,- 

Delt plass  1275,- 

Enkelttimer     75,- 

 

 

            

 

MATPENGER 

En av gruppene i Aktivitetsskolemodellen er mat og helse. Etter 

«spørreskjemaene» til dere foreldre å bedømme – var det 100% 

enighet om å fortsette med denne gruppa. Det er foreldrebetalt og 

matpengene blir plusset på oppholdsavgifta.  I år 60 kr  pr mnd. Vi 

har vedtatt å ha matdag annenhver uke. 1. og 2. trinn ei uke. 3. og 4. 

neste uke. Da jobber noen barn sammen med en voksen på kjøkkenet 

og lager mat til resten av gruppa.                                                                                 

De fredagene de ikke får mat – må de ha med matpakke. Alle har 

mulighet til å legge matpakka i kjøleskapet på morgenen hver dag. 

 


