Referat fra foreldremøte 17. April 2018
Referent: Herzon Malto og Wenche Jensrud
Brukerundersøkelsen
- Brukerundersøkelsen vil være aktiv fra 17/4 - 27/4.
- Veldig fint om alle tar seg tid til å ta brukerundersøkelsen.
- Ved behov kan foresatte ta undersøkelsen på AKS - vi har ledige PC-er.
- Undersøkelsen tar ca. 15 minutter.
E-post
- Målet vårt er å sende ut all informasjon digitalt gjennom e-post.
- Dersom dere har en ny e-post adresse, er det viktig at vi får beskjed.
- Noen har fått e-post av oss som sendes som søppelpost. Sjekk om dere har fått mail i
søppelposten og marker som "ikke søppel".
Ferier
- Seneste oppmøte i ferier er kl. 09.30. Dette er fordi vi går på turer, og hvis man kommer
etter dette tidspunktet kan det hende at barnet ditt ikke får vært med. Dager vi ikke går
på turer gir vi beskjeder, tar opprop og starter aktiviteter fra 09.30, og hvis barnet ditt
kommer etter dette kan barnet ditt ha gått glipp av viktige beskjeder. Vi ber derfor
foresatte om å gjøre sitt beste om å holde seg til senest oppmøte kl. 09.30.
- Barn med Gratis kjernetid kan komme mandager og onsdager kl. 09.30 - 15.30 i
ferier.
- 3. og 4. trinn med halvdagsplass 2 valgfrie dager i ferier fra kl. 09.30-15.30 (6 timer per
dag).
- Sommerklubben varer fra 22/6 - 29/6 og 1/8-17/8 i år. AKS er stengt i hele juli.
- Påmelding til sommerklubben kommer i midten av mai med påmelding innen
31.5.18. Husk returner påmeldingen selv om barnet ditt ikke skal på AKS i
sommer.
- Torsdag 21/6 er siste skoledag. Da skal ALT i garderoben tømmes grunnet
oppussing i garderober fra fredag 22/6. Basen vil ikke være i bruk før 1/8. Beskjed
om levering og henting i denne perioden kommer. Det vil ikke være muligheter for
oppbevaring av klær i sommerklubben pga oppussingen.
Henterutiner
- Alle foresatte som henter må innom krysseboka og krysses ut på vei ut.
- Vi bruker kun inngangen og utgang nede på basen, IKKE oppe. Vi henger opp et skilt,
men det er veldig viktig at vi kan samarbeide om å kun bruke utgangen nede - dette går
på barnas sikkerhet.
- Dersom dere har beskjeder for dagen kan dere sende en e-post til Wenche eller
Herzon mellom 09.00-13.00, beskjeder etter kl 13.00 kan AKS-mobil kontaktes med
tekstmelding (476 82 768). Dersom det skulle være krise eller en beskjed som
haster er det mulig å ringe mobilen.
- Flere barn har fått seg en Smartklokke. Denne skal IKKE brukes på AKS. Vi har hatt
tilfeller der barna ringer foresatte eller foresatte som ringer barna. Dersom en beskjed
skal gis, skal den sendes til AKS-mobil - vi svarer kort på at vi har mottatt melding.

- Tøy: Eneste regntøyet som gjelder er vanlig regntøy. Paraply er ikke lov. Nå som våren
er her er vi voksne mer fleksible på hva barna skal ha på seg på ettermiddagen ut ifra
vær og temperatur.
Generell info:
- Barn med gratis kjernetid i 1. og 2. trinn trenger ikke å søke ny plass, dette overføres
automatisk.
- 4. trinn har plass ut juni - usikkert om plassen sies opp automatisk, men dette skal
sjekkes opp. Foresatte vil få beskjed.
- Ukeplaner blir lagt ut hver uke, senest hver torsdag uken før på hjemmesiden. Foresatte
har ønske om å legge den ut på Facebook-gruppa, det kan vi gjøre. Husk: vi har disse
hengt oppe på basen.
- Lærings-støttendeaktivitet (LSA): fra kl. 15.00-16.00. Fint om barnet ditt kan være på
AKS i denne tidsperioden. Selve LSA varer i ca 20 minutter etterfulgt av frilek,
sosialisering og andre valgfrie voksenstyrte aktiviteter.
- Vi fortsetter med leksehjelp hver mandag fra kl. 14.00-14.45.
- 1. trinn påmeldte gjøre leksene skriftlig, mens de som ikke er påmeldt har en kjapp
muntlig gjennomgang av leksene etterfulgt av brettspill og tegning.
- 2. og 3. trinn påmeldte gjøre lekser skriftlig. De som ikke er påmeldt har brettspill og
tegning nede på basen.
- Hele 4. trinn har leksehjelp fra 13.45-14.45.
Månedsbrev
- Vi vil starte å sende ut månedsbrev med en liten oversikt over hva vi har gjort på AKS
den måneden som har vært.
- Det blir lagt til bilder med litt tekst, og målet er å få sendt ut i løpet av mai for
aprilmåneden.
- Følg oss også på Facebook for å se hva vi gjør på AKS uke for uke.
Tilbakemeldinger fra foresatte
- Enkelte barn har blitt sendt hjem litt for tidlig. Det er tatt opp med personalet, og vi skal
være mer nøye med å sende barna hjem til avtalt tid - ikke tidligere.
- Det er var ønske om å ha muntlig gjennomgang av lekser hos 2. trinn og 3. trinn.

Takk til alle som møtte opp på foreldremøte og stilte opp med mat. Det gleder oss å
samarbeide med alle foresatte for at barnet deres skal ha det så godt som mulig på AKS.
Vi hadde ikke vært noe uten dere, så husk ta brukerundersøkelsen - feedback er det vi
lever av!
På vegne av hele AKS-personalet: Tusen takk for samarbeidet!
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