
TIL FORELDRE OG FORESATTE 4.BASEN, SKOLEÅRET 2021/2022 

 

Vi som er så heldig å få lov til å ha ditt barn hos oss på 4.basen, ønsker dere velkommen til 

oss. For å gjøre hverdagen litt lettere for oss alle sammen, kommer vi med noen praktiske 

opplysninger: 

De barna som er påmeldt til morgentilsyn møter ved klasserommet sitt. Etter skoleslutt 

holder vi til i Speiderhuset som ligger innerst i Kongleveien. (ved siden av Kongleveien 

barnehage).  

 

SKIFTETØY:     Alle barna har egen kurv på basen vår. I den bør det ligge til enhver tid minst 

ett sett med skiftetøy tilpasset årstiden. Dette kommer vi til å mase mye på. Barnet trenger 

også innesko da det er noe gulvkaldt og hvis det går brannalarm er det dumt å måtte gå ut 

uten sko om vinteren. Ha enten tøfler eller sandaler som vil bli forliten til våren igjen f.eks. 

 

TELEFON:    Vi treffes på tlf 99 10 11 28 mellom 14:00 og 17:00. Det kan sendes SMS til 

denne telefonen hele døgnet, den blir lest når vi henter barna ved skoleslutt. Det er lurt å 

legge inn dette telefonnummeret nå slik at dere kommer til rett base. 

 

GÅ HJEM SELV:     Hvis barnet skal gå hjem selv dette skoleåret, skal vi ha en skriftlig melding 

om dette slik at vi kan legge det inn i protokoll. Meldingen kan vi få enten via SMS, på eget 

ark eller mail: helene.nebbenes@nesodden.kommune.no  Det samme gjelder hvis barnet 

selv kan velge når det kan gå hjem.  

 

LITT ANNET: Vi stenger Speiderhuset kl. 16:00 og går over til 3. klassegangen der de barna 

som er til 17:00 kan hentes.  

Hvis det er noe dere lurer på, så kom gjerne innom til oss på Speiderhuset, ring oss eller send 

en mail. 

Vi ser frem til et morsomt SFO år med både barn og voksne, første dag på 4 kl basen blir 

onsdag 18 august. 

 

HELENE, JASMINKA, VERMUND OG LINE 
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