
Aktivitetsskolen - Nyhetsbrev April 2020

Hverdagsheltene ved Løren skole og AKS 

Vi har fått kjenne på hva det betyr å lede et nettverk disse 
ukene, etter at korona endret hverdagen vår. Ved AKS Løren 
har vi tenkt digitale løsninger for å opprettholde kontakt med 
elevene våre.  

Gode ideer og innspill har strømmet inn,  på hvordan 
personalet ved Løren skole og AKS kan jobbe for å 
opprettholde kontakten med elevene ved skolen.   

Vi har publisert aktiviteter via skolens hjemmeside, som heter 
AKS hjemmefra. Her har vi blant annet eget YouTube - kanal 
med filmer som assistentene har produsert, i tillegg til AKS 
quizer. Vi har også oppfordret elevene til å lage en bok om 
«AKS hjemmefra» via Book creator. 
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Wenche Røsjø 

 

    Sosiallærer 
Nordtvet skole  

«Tverrfaglig samarbeid» 

Det er en stor gruppe elever 
der ute nå som ikke har trygge 
nok hjemme og venneforhold 
vil de få den støtten og 
bekreftelsen de trenger?  

Et god tverrfaglig samarbeid 
er helt avgjørende for at 
sårbare barn nå skal kunne 
fanges opp. Samtidig er det 
viktig å være klar over at flere 
av de barna som nå trenger 
hjelp nødvendigvis ikke har 
vært i kontakt med 
hjelpeapparatet tidligere. 

SISTE NYTT 
 Tverrfaglig samarbeid | Hverdagsheltene | De sårbare barna 
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De sårbare barna  
Vi vet at foreldre som jobber hjemmefra og som samtidig har 
ansvar for barna er i en krevende situasjon. Mange familier 
sliter dessuten økonomisk allerede, og noen er redde for å 
miste jobben.  

Barn merker raskt foreldres utrygghet, så dette er særlig tøft for 
de barna som står i dette. Derfor gjør vi alt vi kan for at barn og 
foreldre skal bli minst mulig utsatt i den pressende situasjonen 
de har kommet inn i.  Cathrine Lauritzen ved Nordtvet AKS har 
bistått med leksehjelp og oppfølging, fulgt opp elevene 
digitalt om hvordan det går med de.  

Cathrine Lauritzen 
Barn og ungdomsarbeider ved Nordtvet AKS
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Tone Ekmo 
Sosiallærer       
Nordtvet Skole 

Skolene er i en unntakstilstand, 
og de fleste av oss gjør det vi 
kan for å følge myndighetenes 
påbud og anbefalinger. 
Stengte barnehager og skoler 
er ett av tiltakene som 
forhåpentligvis vil bidra til 
redusert smittespredning, men 
for flere barn er dette et verst 
tenkelig scenario.  

For mange barn i skolen er 
klasserommet den viktigste 
arenaen for at de skal kunne 
fungere noenlunde normalt i 
hverdagen og føle seg 
verdifulle. Når eleven møter 
voksne de har tillit til er det en 
påminnelse om at noen bryr 
seg.
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