
        

AKS Vestli skole 

Velkommen til et nytt skoleår. 

Aktivitetsskolen er en forlengende del av skolen. AKS støtter opp skolens arbeid gjennom 

læringsstøttende aktiviteter med lek og læring som hovedfokus. 

 

AKS leder: Marianne Ørbog.   Telefon 46 80 76 37 

Baseleder Radouane Khris.  Telefon 47 63 90 03 

Baseleder Hulya Bastas. Telefon 46 81 18 57    

 

1.trinn: Baseleder Radouane Khris 

Ansatte 1.trinn:  

1A: Oda, Mina, Fouzia og Radouane 

1B: Ahmed og Vasifje 

1C: Rim og Vanitha 

Telefon :46907981 

 

2.trinn: Baseleder Radouane Khris 

Ansatte 2.trinn:  

2A: Kari og Oliva 

2B: Gunay og Ridhaa 

2C: Selenge og Mohammed 

Telefon: 95228756 

 

3.trinn: Baseleder Hulya Bastas 

Ansatte 3.trinn:  

3A og 3C: Amirthini, Rashida og Asima 

3B:  Saman og Nadia 

Telefon: 48251395 

 

4.trinn: Baseleder Hulya Bastas 

Ansatte 4.trinn: 

4A og 4C: Rosanna og Diako 

4B:  Abdirrahim og Hulya 

Telefon: 98208861 

 



 

 

Morgenåpning på AKS 

Aktivitetsskolen har morgenåpning hver dag fra 0730-0830. Det er viktig at barna får en best 

mulig start på dagen. AKS tilbyr derfor enkel frokost og rolige aktiviteter. Barna kan spille 

brettspill, tegne, perle eller bygge med lego på morgen.  

 

Det serveres enkel frokost frem til kl 08.15. Barna blir fulgt ut i skolegården kl 0815. Da er 

det inspeksjon ute og skoleklokka ringer inn kl.0830. 

 

Faste avtaler og ringe til AKS 

Alle elever skal ha faste avtaler når de skal gå hjem eller hentes. AKS trenger også å vite 

hvilke elever som kommer på morgenåpning. 

AKS får mange telefoner i løpet av AKS-tiden. Viktige beskjeder kan gis fram til klokken 

13.00. Mellom klokken 13.00 og 16.30 vil alle på AKS ha fokus på elevene og kan derfor ikke 

svare på telefon. AKS ber dere om å fylle ut vedlagte skjema 

 

Bytte fra heldagsplass til halvdagsplass 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to 

ganger i året, 1.januar og 1.august. Ref. vedtektene §7. Den søknaden skulle ha vært dere i 

hendene senest 30.juni for at dere kan innvilge deltidsplass fra 1.august. 

Matpakke 

Elevene må ha med matpakke 2 til 3 ganger pr uke. Hvilke dager vil stå på aktivitetsplanen. 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere alle 

 

Mvh 

Alle oss som jobber på AKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


