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Uke 31 Mat på AKS 

 

Utetid  

11.00-13.45 

Innetid 

12.00-13.45 

Tilbud 

 

Onsdag 

07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Rødt og grønt lys`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Torsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Boksen går`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Fredag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Hoppe tau``  

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 
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Uke 32 Mat på AKS 

 

Utetid  

11.00-13.45 

Innetid 

12.00-13.45 

Tilbud 

  

Mandag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Sisten rundt 

klatrestativet`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Tirsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Slå på ring`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Onsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Stiv heks`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Torsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Paradis`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 

 

Fredag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 

 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

```Lappeleken`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Samarbeidsleker 
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NB: Med forbehold om endringer. 

 

Uke 33 Mat på AKS 

 

Utetid  

11.00-13.45 

Innetid 

12.00-13.45 

Tilbud 

  

Mandag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 
 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Isråk-spillet`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Tradisjonsleker  

 

Tirsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 
 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Lus`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Tradisjonsleker 

 

Onsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 
 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Hauk og due`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Tradisjonsleker 

 

Torsdag 
07.30-17.00 

Frokost: 07.30 - 08.30 

Spising 1: 10.15 -11.00 

Spising 2: 13.45 -14.15 
 

Oppskåret frukt på 

basen mellom  

kl. 14.45 – 16.00 

 Organisert lek  

-Eksempel: 

``Bordtennis`` 

 

Frilek 

 Sommerferieukene 

Disse tre ukene skal vi bruke på å bli kjent 

med hverandre og skolen.  

Kl. 09.45 – 10.15 har vi samlingsstund med 

klassen vår. Vi har diverse bordaktiviteter 

på basen og tar omvisningsturer rundt i 

bygget hver dag ☺ 

 

Gymsal fra kl. 12.00 

til 13.00 hver dag 

-Tradisjonsleker 

 

Fredag 
07.30-17.00 

 

AKS STENGT HELE DAGEN 
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Info om AKS-dagen i 

sommerferieukene 

 

 

NB! TORSDAG 16/8 ER SISTE HELDAGSÅPNE DAG FØR  

SKOLESTART. FREDAG 17/8 ER VI STENGT HELE DAGEN. 

 

1.TRINNSBASEN ER INNDELT I TRE ROM, DISSE VIL VÆRE KLASSEROMMENE TIL BARNA I SKOLETIDEN. 
ALLE ROMMENE VIL VÆRE I BRUK, OG DE VIL VÆRE FORDELT SLIK:  
 

1B sitt rom vil være et kombinert forelder- og innkryssrom, her skal alle starte dagen sin ved å krysse seg inn på Aks og motta navnelapp. Barna tas også bilde av. 

Ved innkryss vil foresatte få diverse skjemaer som må fylles ut og leveres til oss så fort som mulig ☺   
 

1A sitt rom vil vi bruke som bordaktivitetsrom, her vil det være diverse brettspill og formingsaktiviteter som tegning og perling. 
 

1C sitt rom vil vi bruke som konstruksjonsrom, her vil det være konstruksjonsaktiviteter som lego, klicks og plus plus.  

 

SAMLINGSSTUND: 

Når klokken blir 09.45 deles alle barna inn i klassene sine, de får da sitte i sitt kommende klasserom og ha samlingsstund sammen med en fast aktivitetsleder.  

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.  

 

SPISING: 

Vi spiser den første matpakken Kl. 10.15 – 11.00 og den andre matpakken kl. 13.45 – 14.15. Barna spiser klassevis i sine egne klasserom. Spisingen ledes av våre 

faste aktivitetsledere, og sammen med dem vil vi snakke litt om dagen, lese bok og bli kjent.  

 

UTETID:   

Barna har mulighet til å være ute fra kl. 11.00-17.00, med unntak av spisetiden. Ute vil vi leke organiserte leker sammen, deretter blir det frilek sammen med oss 

voksne. 

 

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.  

 

INNETID:  

Barna har mulighet til å være inne på basen og leke og bli kjent med hverandre fra de kommer til vi stenger kl. 17.00, med unntak av spisetiden. 

 

GYMSAL: 

Hver dag fra kl. 12.00 – 13.00 har vi aktiviteter i gymsalen for de barna som ønsker å være med på dette.  

 

HENTING: 

Når du skal hente barnet ditt, uavhengig av tid på dagen, er det viktig at du alltid krysser barnet ut før dere går. Utkryss er en egen stasjon ved hovedinngangen, 

der sitter det en person med data som må få beskjed av deg som forelder hvilket barn som skal hentes og hvilken klasse barnet skal gå i.  

 

Mål for 

sommerukene 

 

Vi har sammen med skolen blitt enige om hva barna på AKS bør bli introdusert for før skolestart mandag 21/8. Disse tre sommerukene våre vil vi bruke på å bli 

kjent med hverandre, med reglene vi har her på skolen og med skolebygget. Vi vil spesielt øve på å gå to og to i gangene, rekke opp hånda og vente på tur før 

vi snakker når vi har spising og samlingsstund, lære oss basereglene våre, toalettrutiner, lære oss veien til garderober, uteområder og gymsal m.m.   

 

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


