
Nummeret til Sola: 90270186 

Mail: jannic0712@osloskolen.no 

AKS-kontoret: 99285160 

  

 

 

Hei foresatte på Sola! (dette infoskrivet erstatter ukeplanen for uke 34)  

Håper alle har hatt en fin sommer og gleder seg til et nytt AKS-år! 

På Sola dette skoleåret jobber: Jannicke C. Rindal (baseleder), Brinda, Emil N, Eirik, Emil FR, Linda, Sacad og Ron. 

Som dere sikkert vet, er vi i det FHI har betegnet som «gul sone»! For Aks vil det si at 4 . trinn er en kohort. I praksis 

vil det si at trinnet kan leke sammen, men skal være atskilt fra andre trinn (kohorter). Dette byr på noen utfordringer 

i forhold til bruk av uteområder. 1 trinn og 4. trinn har egne områder, mens 2. og 3. trinn kommer til å dele på 

lekeplassen. Sola kommer til å være bak Nybygget, Galaxen, i tillegg bruker vi banen og eventuelle ledige 

områder (Cuba, grusbanen, løpebanen...) På morgenåpning vil Sola benytte seg av Galaxen! Dette er fast så 

lenge vi er i gul sone! Morgenåpning er ute uansett vær! Vi oppfordrer dere foresatte også i minst mulig grad til 

å gå in i skolegangene. Så lenge vi er i gul sone er det heller ikke lov å ha med leker/div. til skolen/AKS.  

Mandag første skoledag overtar vi elevene ved skoleslutt kl. 11.30. Så lenge vi er i gul sone velger vi å overta 

elevene i klasserommene. Tidene elevene slutter på skolen/begynner på AKS ser dere under. Husk at alle skal 

være hentet til kl. 17 hver dag. 

 

 

Den første uken vil vi bruke til å bli kjent med alle elevene, skape gode relasjoner og innarbeide rutiner. Vi 

starter opp med læringsstøttende aktiviteter fra uke 35.  

Vi jobber med å få til et mattilbud i tråd med FHI sine anbefalinger for smittevern. Vi begynner med 

matservering i uke 35, mer info om dette kommer. 

Mandag får elevene utdelt tomme erklæringsskjemaer i sekken. Fint om dere fyller ut (2 sider) og leverer på 

basen eller på mail  jannic0712@osloskolen.no . Alle faste avtaler gjøres på nytt for hvert skoleår, det vil si at 

gamle avtaler ikke lenger er gyldige. Elevene med deltidsplass får utdelt skjema for hvordan dere ønsker å 

benytte plassen. Viktig å levere tilbake utfylt skjema så fort som mulig til basen eller på mail. 

Dette blir nok et litt annerledes år, i hvert fall i en tid fremover. Håper dere foresatte har forståelse for at mye 

er nytt for oss også. Vi tar gjerne imot ris og ros😊 Ta kontakt om det er noe dere lurer på eller ønsker å ta opp 

med meg.  

MVH  

Jannicke C. Rindal 

Baseleder Sola 

SOLA 
MANDAG 

13.55 
 

TIRSDAG 
4A+4B:14.15, 

4C:14.25 

ONSDAG 
4A+4B: 13.55,  

4C: 13.45 

TORSDAG 
4A+4C: 13.55,  

4B: 14.15 

FREDAG 
13.25 

mailto:jannic0712@osloskolen.no
mailto:jannic0712@osloskolen.no

