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Tveita skole 

                                                                                                                                            Tveita skole 14.06.21 

Til elever på 1. trinn og deres foresatte 

Nå er det snart sommerferie, men om bare noen uker begynner skolen. Vi på Tveita skole og 

Aktivitetsskolen (AKS) gleder oss til du kommer, og vi er sikkert like spente som du er på 

hvordan vi vil få det sammen her hos oss. Både de voksne som møter dere på sommeråpent i 

AKS, og kontaktlærerne Ha Van Le og Nils André Kragholm ser frem til å treffe deg og hele 

klassen. Alle vi på Tveita skole skal gjøre vårt beste for at du skal få det fint hos oss.  

Sommeråpent i AKS er mandag 2. august. Vi har åpent fra kl. 07.30 til 17.00. Morgenåpning er i 

skolegården fra kl.  07.30.  Du følger ditt barn til skolegården og blir møtt med AKS-ansatte i 

rosavester. Foresatte er velkomne til å delta på den første dagen på AKS. Skolestartere har 

klasserom i pavljongen. Program for sommeråpent ligger på skolens hjemmesiden under 

Aktivitetsskolen.  

Første skoledag er mandag 16.august kl 09.30. Vi møtes i skolegården. Der vil du treffe alle de 

andre som starter i 1. klasse, og de voksne som skal være sammen med deg på skolen. Etter et 

kort opprop kan den voksne som følger deg bli med inn i klasserommet en liten stund. Du må ha 

med deg matpakke og en drikkeflaske med vann. Skoledagen varer til kl. 13.00. AKS holder 

åpent etter skoletid.  

Tirsdag 17.august er første vanlige skoledag, og du begynner kl. 08.30, og slutter kl. 13.00. 

AKS holder åpent kl. 07.30-08.30 og etter skolen frem til kl 17.00 for elever med heltidsplass. 

Elever med deltidsplass kan være på AKS etter skolen frem til kl. 15.30. Elever med heltidsplass 

kan være i AKS hver dag hele åpningstiden, også i skolens ferier. Elever med deltidsplass (12 

timer i uken uten betaling) kan være i AKS fra kl 13.00-15.30 4 dager i uken og fra kl 14.00- 

16.00 en dag i uka (onsdager). I skolens ferier kan elever med deltidsplass være på skolen 

mandager og tirsdager i hele åpningstiden.  

På skolens hjemmeside https://tveita.osloskolen.no kan dere finne mye nyttig informasjon. Hvis 

du går inn på hjemmesiden og klikker der det står "Om skolen" og deretter "Innskriving og 

skolestart" finner du informasjon spesielt for dere som skal begynne i 1. klasse. Dersom du enda 

ikke har søkt plass i AKS finner du mer om dette også her. Velkommen til Tveita skole og AKS!  



Vennlig hilsen 

Siw Anita Johnsen  Kristin Tolg    Kari Helst 

Rektor    sosiallærer    Inspektør og AKS-leder 

 


