
ÅRET RUNDT PÅ TVEITA AKTIVITETSSKOLEN 
Skoleåret 2019-2020 

Oversikt over aktiviteter og frister for foresatte. 

NB! Foresatte kan endre oppholdstid fra heltid til halvtid to ganger i året:  

frist 1. desember og gjelder fra 1. januar, og frist 1. juni som gjelder fra 1. august. 

Foresatte kan endre oppholdstid fra halvtid til heltid gjennom hele året med en måneds varsel innen  

den 1. i hver måned. 

 Når? Aktivitet 

 

AUGUST 

 

 

 

UKE 31/32/33 

 

1.-16.august 

13. og 14. august 

16. august 

19. august 

 

SOMMERÅPENT I AKS: 

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass kan være i AKS 

mandag og tirsdag i uke 32 og mandag og torsdag i uke 33. 

AKS er stengt pga planelggingsdager med lærerne 

TEMAFEST: ”Beach party” a la AKS 

Første skoledag 2019/2020. Og så er vi i full gang igjen… 

 

 

SEPTEMBER 

 

 

 

6.september, 

9. september 

 

13. september 

Uke 40 

 

 

Foresatte mottar informasjon om og påmelding til høstferien og aktiviteter/kurs 

Valgdag i Norge. Ingen undervisning. Heldagsåpent i AKS for barn med heltidsplass. Barn 

på halvtid kan være i AKS fra 9.00 til 13.30 

Frist for påmelding til høstferien og eventuelle kurs/klubber 

HØSTFERIE 30. september til 4. oktober 

 

 

OKTOBER 

 

 

 

Uke 40  

 

 

Uke 42,  

 

23. oktober 

 

HØSTFERIE: Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass 

kan være i AKS mandag og tirsdag. 

TEMAFEST fredag 3. oktober: 

Invitasjon til foresatte om Kafé barn hjelper barn.  

 

Kafe barn hjelper barn: AKS selger vafler, kaker, kaffe, te og saft i Samlingssalen. 

Overskuddet går til årets TV-aksjon. Foresatte og søsken er hjertelig velkommen! 
 

 

NOVEMBER 

 

Uke 47, 

 

27. november 

 

Foresatte mottar invitasjon til Høstutstillingen 

Info om desember, juleverksted, og kveldsåpent 18. desember. 
Høstutstilling. Barna viser noe av det de har holdt på med og skapt hittil i skoleåret. 

Foresatte og søsken er hjertelig velkommen! 

 

 

DESEMBER 

 

1. desember 

9. desember 

 

13. desember 

18. desember 

23. desember 

JULEFERIE 

 

 

Frist for å endre fra heltid til halvtid i AKS gjeldende fra 1. januar 
Juleverksted med mange hemmeligheter fra 2. til 20. desember. 

Informasjon om og påmelding til jul og kveldsåpent 18. desember sendes til foresatte 

Frist påmelding til jul og kveldsåpent 

Kveldsåpent i AKS for alle barn fra 17-19: bake- og formingsverksted til julesanger.  

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn 23., 27. og 30. desember. Barn på 

halvtidsplass kan vær i AKS fredag 23. desember hele dagen. 

AKS er stengt 24., 25., 26. og 31. desember. 

 

 

JANUAR 

 

2. januar 

Uke 2 

Uke 3 

 

Undervisning og AKS starter igjen. 

Vi lager ny aktivitetsplan for vårsemesteret. 

Allidrett starter igjen for påmeldte barn frem til og med uke 7  

Året rundt fortsetter på neste side > > >  



Året rundt fortsatt. Oversikt over aktiviteter og frister for foresatte. 
 Når? Aktivitet 

 

FEBRUAR 

 

Uke 5 
6. februar 

Uke 8 

17.-21. februar 

 

 

Baseledere 

Fredag 21. 

februar 

 

Foresatte får info og påmelding til vinterferie og eventuelle aktiviteter til foresatte 
Frist for påmelding til vinterferie.  

 
VINTERFERIE 17.-21. februar. 

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass kan være i AKS 

mandag og tirsdag. 
 

TEMAFEST: Matematikk i praksis med "Boller, pizza og brøk,og bake minilomper med 

konkurranse om minste diametermål 

MARS Uke 12 Foresatte får info om og påmelding til påskeferien 

 

 

APRIL 

 

27. mars 

Uke 15 

PÅSKEFERIE 

6., 7. og 8. 

6.-7. april 

Onsdag 8. april 

Tirsdag 15. april 

 

Frist for påmelding påske 

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass kan være i AKS 

mandag og tirsdag. 

 

Overnatting i AKS 4. trinn 

 

TEMAFEST: Jakter på påskeharen med rebus og orienteringskart? 

Skolestart etter påske 

 

 

MAI 

 

 

13. mai 

22.mai 
 

29. mai 
 

 

Foresatte får info og påmelding til sommeråpent juni og august 

Heldagsåpent for barn med heltidsplass. Barn med halvtidsplass kan være i AKS fra 9.00 

til 13.30. 

Frist for påmelding til sommeråpent i juni og august 

 

JUNI 

 

1. juni 

19.juni 

Uke 26/27 

22.-30. juni 

 

 

AKS STENGT 

 

Frist for å endre oppholdstid i AKS gjeldende fra 1. august 

Siste skoledag med undervisning. Aks åpent fra 11.30 

 

SOMMERÅPENT 

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass kan være i AKS 

mandag og tirsdag. 

Fra og med onsdag 1. juli til og med fredag 31. juli. 
 

AUGUST 
 

UKE 32/33 

3.-14. august 

14. august 

 

 

17. august 

 

SOMMER-ÅPENT 

Heldagsåpent i AKS 7.30-17.00 for påmeldte barn. Barn på halvtidsplass kan være i AKS 

mandag og tirsdag i uke 32 og torsdag og fredag i uke 33. 
NB! AKS er stengt 2 dager pga planelggingsdager med lærerne 

TEMAFEST: ”Beach party” a la AKS 

Første skoledag 2020/2021. Og så er vi i full gang igjen… 

 

 


