
SOMMERFERIEUKENE PÅ AKS BESTUM FOR 1. trinn                      UKE 32 – 33, AUGUST  

NB: Med forbehold om endringer. 

Oversikt over heldagsåpne dager 03.-14. august 2020 

Vi har åpent kl. 07.30-17.00 mandag- fredag 

*Skolen og AKS har planleggingsdag 10. august. AKS er derfor stengt denne dagen.  

07.30-10.00 Velkommen til AKS!  Om morgenen blir dere tatt imot av en hyggelig ansatt ute 

Borggården, som følger barna inn på skolen. Barna blir først 

fulgt til garderoben, så til klasserommet. Barna «krysses inn» og 

får navnelapp, så er det tid for lek med klassekamerater i 

klasserommene.  

10.00-10.30 Samlingsstund i klasserom  Samlingsstunden foregår i barnas klasserom. Barna er delt inn 

klassevis, slik at de skal få mulighet til å bli bedre kjent med 

klassekameratene sine.  

 

10.30-11.00 Spising i klasserom  Etter samlingsstunden henter vi matpakke og drikkeflaske, 

vasker hender og setter oss for å spise. Spisingen foregår i 

barnas klasserom. Det vil foregå voksenstyrt aktivitet under 

spisetiden, eksempelvis tavlelek, lydbok, høytlesning. 

 

11.00-14.00 I dette tidsrommet vil klassene 

rullere på å ha  

aktiviteter i gymsalen,  

utelek i skolegården og 

omvisning på skolen 

 Vi samles klassevis i gymsalen for å ha det gøy, få opp pulsen 

og bli kjent rundt organiserte leker og fysisk aktivitet.  

 

I skolegården kan barna bli bedre kjent med klassekameratene 

sine gjennom voksenstyrt organisert aktivitet og frilek.  

 

Vi øver på å gå to og to på rekke, og blir kjent med 

skolebygget. Vi gjør oss kjent med hvor vi finner toaletter, og 

snakker om rutinene rundt dobesøk. 

14.00-14.30 Spising i klasserom  Spisingen foregår i barnas klasserom. Vi henter matboks og 

drikkeflaske, vasker hender og setter oss for å spise. Det vil 

foregå voksenstyrt aktivitet under spisetiden, f.eks. tavlelek, 

lydbok, høytlesning. 

14.30-17.00 Aktiviteter på basen og  

utelek i skolegården 

 I dette tidsrommet er barna sammen med klassen sin inne på  

1. trinnsbasen eller ute i skolegården.  
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dagene i 

sommerferieukene 

 

INNKRYSS: 

Når barna kommer om morgenen skal alle krysses inn på Aks og motta navnelapp hver dag. Dette skjer inne på 1. trinnsbasen.  

Barna vil ønskes velkommen av hyggelige voksne og sine kommende klassekamerater i sine egne klasserom.   

 

1.TRINNSBASEN: 

Basen er inndelt i tre rom, disse vil være klasserommene til barna i skoletiden. Barna vil følge klassen sin gjennom hele dagen. 

På basen vil barna kunne utfolde seg med eksempelvis brettspill, formingsaktiviteter som tegning og perling  

og konstruksjonsaktiviteter som lego og plus plus. 
 

 

SAMLINGSSTUND: 

Når klokken blir 10.00 er det tid for samlingsstund. Aktivitetslederne holder samlingsstundene klassevis i sine egne klasserom. I disse 

samlingsstundene vil vi ha fokus på å lære hverandres navn, synge og lytte til musikk, riste litt løs med leker og lese spennende eventyr.   
Vi snakker også om skolens regler og hvordan vi skal være mot hverandre. 

 

SPISING: 

Vi spiser den første matpakken kl. 10.30 – 11.00 og den andre matpakken kl. 14.00 – 14.30. Barna spiser klassevis i sine egne klasserom. Spisingen 

ledes av våre aktivitetsledere, og sammen med dem vil vi snakke om dagen, ha en sosial aktivitet og bli kjent. Barna må ha med drikkeflaske og 

nok mat til to spisinger. 

 

VANNLEK I SKOLEGÅRDEN: På varme dager er det godt å ta fram vannsprederen for å kjøle seg ned og kose seg. De som ønsker å delta på dette 

kan ta med badetøy, håndkle og skiftetøy.  

 

HENTING: 

Når du skal hente barnet ditt, uavhengig av tid på dagen, er det viktig at du alltid krysser barnet ut før dere går. Utkryssingen gjøres ved å 

kontakte en ansatt ved hentestasjonen i skolegården. Oppgi navn og klasse på barnet som skal hentes. Dersom barna skal hentes av andre enn 

sine foresatte, gi oss beskjed om dette i forkant per henteskjema, e-post eller telefon.  

 

KONTAKT AKS: 

Send oss gjerne e-post innen kl. 13.00 aks.bestum@osloskolen.no 
eller ring oss på 24 12 49 17. 

 

Mål for 

sommerukene 

 

Disse sommerukene vil vi bruke på å bli kjent med hverandre, med skolebygget og med reglene vi har her på skolen. Vi vil øve på å gå to og to i 

gangene, rekke opp hånda og vente på tur før vi snakker, rydde etter oss og ikke minst øve oss på å bli gode Bestumvenner😊 

 

OBS! Barna må ta med seg innesko, skiftetøy, klær etter vær, drikkeflaske og to matpakker hver dag. 
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