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Atter et skoleår går ugjenkallelig mot slutt. Her råder en viss feriestemning 
blant elever og ansatte allerede. Mange av elevene gleder seg stort til 
sommerferien. Vi på AKS håper alle forventninger til hva ferien måtte 
bringe innfris, slik at alle er ved godt mot til å ta fatt på et nytt skoleår til 
høsten. 
 
Dette skoleåret har vært givende for oss som jobber på AKS. Vi har hatt 
fantastiske elever med gode vennekunnskaper. Det varmer å se barn som 
leker, lærer og har det gøy. Vi som jobber her har deltatt på kurs i sosiale 
ferdigheter og gleder oss over å kunne bruke kompetansen i vårt arbeid med 
elevene.  
 
Samarbeid med skolen har også stor betydning for Aktivitetsskolen. Neste 
skoleår vil vi dele to lærere, to miljøterapeuter og mange assistenter med 
skolen. Samarbeidet har også ført til mer fokus på læring gjennom lek. 
Utdanningsetaten har i den forbindelse sendt andre skoler til oss for å se på 
arbeidet vi gjør. Dette er til stor motivasjon for oss.  
 
Miljøterapeutene våre vil jobbe systematisk med enkeltelever og elevgrupper 
etter behov i samarbeid med AKS-leder, baseleder og sosiallærer Louise. 
 
Vi ønsker at alle elever på Stenbråten AKS skal ha det trygt og godt, inngå 
nye vennskap – kanskje for livet. Skulle det være slik at noen føler dette ikke 
er tilfellet med deres barn, håper vi dere sier ifra til oss slik at vi sammen 
kan finne løsninger. Ta gjerne kontakt dersom det er andre ting dere vil ta 
opp med oss også. 
 
Elever som nå går i 1. trinn vil neste år flytte over til paviljongen der de 
også tilbringer skoledagen. Elever som nå går i 2. trinn flytter tilbake til 
AKS-paviljongen. For neste års 4. trinn blir det ikke store forandringer. De 
vil ha tilholdssted på Blå Base. 
 
Jacek vil også neste skoleår være baseleder på 1. trinn. Han vil også være 
lærer på samme trinn. 2. trinn vil få ny baseleder, da Kent slutter hos oss 
etter 8 år for å studere videre. Han vil bli savnet av både elever og ansatte.  
Geirr vil fremdeles ha ansvar for 3. og 4. trinn. Det vil bli noen forandringer 
på hvilken base assistentene våre skal være. Dette er ikke helt på plass ennå, 
men dere får en oversikt ved skolestart. 
 
Det vil bli gratis kjernetid for 1.-3. trinn kommende skoleår. Det vil da bli 
flere elever her hos oss, men vi vil likevel ha plass nok til alle, da vi i stor 
grad benytter oss av skolens lokaler. 
 



Vi har i samråd med skolen besluttet at vi deltar på Stenbråtenlekene i 
stedet for å arrangere egen sommeravslutning. Vi vil heller invitere dere til 
en sammenkomst utover høsten. Vi regner med at dette er en god ordning for 
alle i disse hektiske avslutningstider. 
 
Vi har vært velsignet med fantastisk vær den siste perioden. Det er godt for 
elevene å kunne kjøle seg ned litt, så på ekstra varme dager vil vi sette på 
vannsprederen. Send med elevene håndkle og badetøy både før og etter  
sommerferien. 
 
Det er med et visst vemod vi snart skal takke av 4. trinnselevene våre. Vi 
har jobbet tett med denne gjengen for å fremme gode vennekunnskaper. 
Elevene har vært veldig flinke og ble belønnet med klatrekurs denne uken. 
Helt på tampen drar 4. trinn på tur til Tusenfryd. De har stått på å stekt 
vafler, videresolgt disse til småsultene foreldre på ettermiddagen. Totalt fikk 
de inn 1813 kr som går til pizza og brus på Tusenfryd. Vi ønsker de god tur☺ 
 
I vemodet over elever som forsvinner, gleder vi oss samtidig til å ta imot nye 
1.trinnselever til høsten. Ønsker samtlige velkommen til skolen og AKS. 
 
Avslutningsvis vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer. Ta vare på 
hverandre i late feriedager, og nyt sommeren. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingelin og personalet på Aktivitetsskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


