
Info til foresatte om sommeråpent i august 

 for 1. trinn (skolestarterne), uke 31 og 32. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med oss.  

Undervisningsinspektør og AKS-leder:  

e-post: kari.helset@osloskolen.no,tlf 22 75 76 13/mobil 971 55 166 

                                            

Kontakt med AKS 1. trinn fra august, send sms til: 906 40 493 

 

 

 

Nassira baseleder, Sanja og Sairan, som alle er fagarbeidere og har lang erfaring på Tveita skole og AKS, kommer til å være sammen med 

skolestarterne hver dag. I tillegg kommer barna til å bli kjent med Bahra, Ermias, Leo,  Fatmire, Jo, Andrea, Sanna,  Mennan, Ørjan, Heidi og Kari. 

• AKS har åpent hver dag fra 7.30 til 17.00 

• Barn på deltidsplass kan være i AKS mandag og tirsdag i uke 31, onsdag og torsdag i uke 32. 

• AKS er stengt mandag 9. august og tirsdag 10. august i uke 32 fordi det er felles planleggingsdag med alle ansatte på Tveita skole. 

• Vi har morgenåpning i skolegården fra 7.30 inntil 9.00 hver dag. Vi tar i mot barna etter hvert som de kommer, og registrere dem inn i 

AKS. Barna følges etter hvert til klasserommene i paviljongen. 

• 1. trinn har klasserom i paviljongen også under sommeråpent i AKS 

• Hvert barn får sin  garderobeplas der regntøy, skiftetøy, badetøy og håndkle kan henge. Dersom det er ordentilig varmt i august, leker vi 

med vann. Det er toaletter utenfor klasserommene til 1. trinn. 

• 1. trinn er ikke delt i a og b klasse under sommeråpent. Alle blir kjent med alle. 

• Hver ettermiddag fra ca 15.30 til 17.00 avslutter vi vanligvis dagen ute. 

• På starten(morgenåpning) og slutten av dagen er trinnene aldersblandet ute, men vi holder 1. trinn skjermet. 

• 1. trinn er på skolens område og blir kjent disse to første ukene i august. Elevene på 2., 3. og 4. trinn drar på utflukter nesten hver dag. 

• Matpakke: Alle barn har med 1 sunn matpakke hver dag, 2 matpakker på tirsdag 3. onsdag 11. og fredag 12. august. Alle har alltid vann til 

drikke. Ikke ta med søtsaker som boller, kaker, saft, brus, sjokolade eller annet søtt. Frukt er fint! 

• Under finner du aktivitetsplan for 1. trinn i uke 31 og 32 

• Vi følger til enhver tid gjeldende smitteregler. Dere skal få se klasserommene og garderoben, men få om gangen og minst en meter 

avstand, munnbind og  rene hender. Barn og foresatte er hjemme dersom de har luftveissympto 

Vi er mange som gleder oss veldig til å bli kjent med deg, skoletarter og snart førsteklassing!                                                                                        

Det skal bli mye moro og læring under sommeråpent i august       Velkommen! 

mailto:kari.helset@osloskolen.no


Aktivitetsplan for sommeråpent i AKS 1. trinn uke 31 i august 

Tema: Vi skal bli kjent med hverandre, skolegården og grensene, klasserommet 

med garderober og WC, skolebygget, felles leker og aktiviter, regler og rutiner.   

Viktigs av alt: vi skal bli kjent både store og små slik at vi blir 

trygge, gode Tveitavenner<3 

Mandag 2/8 Tirsdag 3/8 Onsdag 4/8 Torsdag 5/8 Fredag 6/8 

7.30-10.30 

Aktiviteter inne: 

Tegne, lese, spille, 

bygge med lego, 

plastelina, perle, 

rollelek  

 
10.30-11.30 

Samling og måltid 

(matpakke) 

 

 
 

7.30-10.30 

Aktiviteter inne: 

Lage smykker, tegne, 

øve på spill og 

spillergler 

 
10.30-11.30 

Samling og måltid 

(matpakke) 

 
 

 

7.30 -10.30 

Aktiviteter inne: 

Tegne familien min, perle, 

spille 

 
10.30 -11.30 

Samling og måltid 

(matpakke) 

 

 
 

7.30 – 10.30 

Aktiviteter inne: 

Spille, perle, lese, tegne, 

lage smykker 

 
 

10.30 – 14.00 

Piknik i nærmiljøet 

(matpakke) 

 

 
 

7.30 – 10.30 

Aktiviteter inne: 

Brette med papir: båt, 

papirfly, dyr 

Tegne, spille, perle… 

 

 
10.30- 11.30 

Samling og måltid 

(matpakke) 

 
 

 



11.30- 14.00 

Aktiviteter ute 

Bli kjent leker: Navnelek 

Sykling, balleker,  

 
14.00-14.30 

Måltid: AKS serverer 

brød med pålegg 

 

14.30-17.00 

Aktiviteter ute og inne 

Veiledet og frie 

lekeaktiviteter 

 

 
 

11.30 – 14.00 

Aktiviteter ute 

Bli kjent leker: jeg søker 

felleskap med…. 

Sykling, klatring,  

 

 
 

14.00 – 14.30 

Måltid: Medbrakt 

matpakke 

 

14.30 – 17.00 

Aktiviteter ute og inne 

Veiledet og frie 

lekeaktiviteter 

 

 

 

 
 

11.30 - 14.00 

Aktiviteter ute 

Bli kjent leker: Mitt skip er 

lastet med  

 

 
 

14.00 -14.30 

Måltid: Elever fra 3.trinn 

"Masterchef"  lager 

Grønnsaksuppe til alle. 

 

14.30 – 17.00 

Aktiviteter ute og inne 

Veiledet og frie 

lekeaktiviteter 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

Måltid: Elever fra 2. trinn 

"Juniorkokkene" lager 

ostesmørbrød og 

fruktsalat til alle. 

 

Aktiviteter ute og inne 

Veiledet og frie 

lekeaktiviteter 

 

 
 

 

11.30 – 14.00 

Aktiviteter ute 

Skattejakt og frilek 

 

 
 

14.00 – 14.30 

Måltid: AKS serverer 

pannekaker med 

blåbærsyltetøy 

 

14.30-17.00 

Aktiviteter ute og inne 

Veiledet og frie 

lekeaktiviteter 

 

 

 
 

 



Sommeråpent i AKS 1. trinn, uke 32 i august 

Tema: Vi skal bli kjent med hverandre, skolegården og grensene, 

klasserommet med garderober og WC, skolebygget, felles leker og aktiviter, 

regler og rutiner.   

Viktigs av alt: vi skal bli kjent både store og små slik at vi blir 

trygge, gode Tveitavenner<3 

           Deltidsplass: onsdag og torsdag 

Mandag 9/8  Tirsdag 10/8 Onsdag 11/8  Torsdag 12/8 Fredag 13/8 

 

 

 

 

 

 

AKS stengt fordi det er felles 

planleggingsdag for alle ansatte på 

Tveita skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30 -10.30 

Aktiviteter inne: 

Vi lager bokstaver og tall med 

plastelina, spiller, tegner, leker 

og perler

 
 

10.30 -11.30 

Samling og måltid 

(medbrakt matpakke) 

 

 

7.30 – 10.30 

Aktiviteter inne: 

Male, bygge med lego, spille 

spill, lese, lage plakater til 

limonade-bod 

 
10.30 – 14.00 

Piknik i nærmiljøet 

Eksperiment: Vi lager og fanger 

såpebobler 

 

 

7.30 – 10.30 

Aktiviteter inne: 

Fortsette med plakater til 

limonade-bod, tegne, spille, 

danselek,  

 
10.30- 11.30 

Samling og måltid 

(medbrakt matpakke) 

 

 



 

 

 

 

 

11.30 - 14.00 

Ute-aktiviteter 

Bli kjent leker, klatring, sykling, 

balleker 

 

 
 

14.00 -14.30 

Måltid: Masterchef barna 

lager spaghetti à la bolognese 

 

14.30 – 17.00 

Inne/ ute aktiviteter 

 

14.00 – 14.30 

Måltid:  

Medbrakt matpakke 

 

14.30-17.00 

Inne/ Uteaktiviteter  

 

 

 
 

 

11.30 – 14.00 

Beach party med vannleker 

Vi håper på fint vær☺ Vi slår 

opp teltene, skrur opp 

musikken og leker vannleker! Vi 

serverer pizza, iste, frukt og is 

og avslutter sommerferien med 

sambarytmer eller annen 

musikk barna liker☺ 

 

 

          
 

 

Ta med deg solbriller, solhatt 

eller caps, badetøy 

 


