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Info til foreldre og foresatte   5. september 2017 
ÅRSHJUL 2017 - 2018 

AKTIVITETER, FRISTER FOR PÅMELDING TIL FERIER OG AKTIVITETER 
For løpende informasjon om ukeplaner og annet, se skolens nettside:  

tveita.osloskolen.no/aktivitetsskolen 

Rutine: Påmelding til ferieåpent/heldagsåpent og aktiviteter: 
Informasjon om aktivitetsplan og frister for påmelding gis på skole-sms når aktivitetstilbudene for høstferie, 
vinterferie, heldagsåpent i juni og heldagsåpent i august er publisert skolens nettsider. Ca 14 dager før gjeldende 
ferie. 
Elever på 12 timer uken/gratis kjernetid (halvdag) får tilbud om AKS på mandager og tirsdager når AKS har 
heldagsåpent. 
Rutine: Endring av oppholdstid fra heldag til halvdag kan det søkes om 3 ganger årlig: innen 1. 
desember og gjelder fra 1. januar, innen 1.mars og gjelder fra 1. april, innen 1. juni og gjelder fra 1. 
august eller fra 1. september. 
 

11. september, valgdagen 
Ingen undervisning, heldagsåpent i AKS for alle, siden den er på en 
mandag 
 

18. september Info om og påmelding til høstferien og andre aktiviteter i AKS 

21. september: Foreldremøte 
Foreldremøte for AKS 17.30 – 18.30; tema er læringsstøttende 
aktiviteter, kurs og klubber, aktiviteter i høstferien og påmeldinger. 
 

22. september Frist for påmelding til høstferien og påmelding til andre aktiviteter i AKS 

Oktober 
 

Informasjon om og påmelding til deltakelse på skikurs i regi av 
Skiforeningen i januar og februar 
 

2. -7. oktober, uke 40 
Høstferie; AKS har heldagsåpent. Barn på halvdag/12 t/u / gratis 
kjernetid kan være i AKS på mandag og tirsdag i uke 40 
 

Fra uke 41 til uke 51:  
I samarbeid med Geitmyra 
Matkultursenter og prosjekt lesing 
og regning i AKS  

Bra mat i AKS: AKS Tveita er pilot for Geitmyra. Vi skal sammen 
med grupper av elever lage supergod, nærings- og læringssrik mat i 
AKS.  Mål: 4 dager i uka til alle elevene i AKS til kr 51,- per barn per 
måned (som er det beløpet foresatte betaler for mat og drikke i AKS) 
Prosjekt lesing og regning i AKS: i samarbeid med Geitmyra og ML-
lærerne på 1.- 4. trinn. 
 

Uke 41, vi starter opp varierte 
aktiviteter på trinnene, ikke alle på 
en gang 

Allidrett (2.,3. og 4.), kurs i Koding(4. trinn), svømming 3. trinn, Eddis 
fotballskole, Tell og tull med tall, god bok og varierte lesegrupper, kurs i 
diverse spilleregler, dans, akrobatikk og cheerleading, Fysisk aktivitet i 
gymsalen; "Fra toppen til kroppen", leksehjelp, kunst og formings 
grupper (Høstutstilling i november) 
 

27. oktober: Velkommen til…. 
Kafe barn hjelper barn: 3. og 4. trinn selger mat (kanskje noe godt vi 
har lært av Geitmyras kokker?). Overskuddet går til Redd Barna. Hele 
familien inviteres til å komme på kafé i Samlingssalen fra 15.30 til 16.30 
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22. november: Velkommen til… 
Høstutstilling: for hele familien. Barna viser noe av det de har jobbet 
med på AKS i løpet av høsten, også innenfor lesing og regning 
 

1. desember:  
 

Frist søknad om endring fra hel til halvdag med start 1. januar  
 

15. desember: Velkommen til… 

Lysfest der 3. og 4. trinn viser sine kokkekunster etter deltakelse på 
"kokkekurs" med Geitmyra. De serverer supergod mat til foreldre og 
barn i AKS. 
 

21. desember Siste skoledag før juleferien 

22., 27., 28. og 29 desember 
Heldagsåpent i AKS. Halvdag/12 t/u / gratis kjernetid får være i AKS på 
fredag 22. desember 
 

2018 

 
Tirsdag 2. januar første skoledag 
Januar, uke 3 
 

 
Vi starter opp igjen med ulike aktiviteter fra uke 1. 
Oppstart skiskole på Skullerudstua for påmeldte barn 

Februar, 9. februar, uke 6 
 
19.-23. februar uke 8 
 

Informasjon om aktiviteter og frist for påmelding til vinterferie og 
aktiviteter. 
 
Vinterferie: AKS har heldagsåpent. Barn på halvdag/12 t/u / gratis 
kjernetid kan være i AKS på mandag og tirsdag i uke 8 
 

1.mars Frist søknad om endring fra heldag til halvdag med start 1. april 

Mars, uke 13 påskeferie 
 
26.-27. mars 

 
Påskeferie: AKS har heldagsåpent mandag, tirsdag og onsdag. 
Elever på halvdag, 12 t/u / gratis kjernetid kan være i AKS mandag 
26.03. og tirsdag 27.03. 
Overnatting på AKS for 3. og 4. trinn. Påmelding i forkant. 
 

April Svømming for 3. og 4. trinn, Bøler Bad 

Mai 
11. mai 
Ca 15. mai 
 
AKS-RUSS 

 
Inneklemt dag uten undervisning: AKS åpent for elever på heldag. 
Info om og påmelding til aktiviteter og sommeråpent/heldagsåpent i juni 
 
4. tinn i AKS får være RUSS m/ russelue (grønn?), lage egen 
russekort, og russeregler knyttet til læringsstøttende aktiviteter. Vi 
samarbeider med Jeriko AKS som hadde stor suksess med dette i fjor 
 

Juni 
1.juni 

Frist søknad om endring fra heldag til halvdag med start 1. august 
eller 1. september 
Sommeråpent august: 
Påmelding til sommeråpent i august er ca 1. juni. 
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Ca 1. juni 
Juni, 
Sommeråpent 22. - 29.06. 
 
GRATIS TUR TIL TUSENFRYD 

 
Sommeråpent i juni: AKS har heldagsåpent. Barn på halvdag/12 t/u / 
gratis kjernetid kan være i AKS på mandag og tirsdag i uke 26 
 
Gjelder for elever i AKS på 4. trinn siste uke i juni (mandag eller tirsdag) 

August, 
Sommeråpent 01 - 17.08. 
Første skoledag mandag 20.08. 

 
 
Sommeråpent i august: AKS har heldagsåpent. Barn på halvdag/12 t/u 
/ gratis kjernetid kan være i AKS på mandager og tirsdager i uke 32 og 
33 
Frist for påmelding til sommeråpent og deltakelse i aktiviteter under 
sommeråpent i august er 1. juni 
 

 


