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  AKTIVITETSSKOLEN TVEITA 
TRIVSEL, MESTRING, LÆRING, OPPLEVELSE, LEK OG SAMHANDLING   

 
                   EN VANLIG DAG VED TVEITA SKOLE OG AKS  

DAGSRYTME for 1. trinn 
 
 
7.30-8.30: STORE AKS FOR ELEVER MED HELTIDSPLASS 

Aldersblanding fra 1. til 4. trinn. 
Morgenåpning i AKS, kjøkkenet. De som ønsker det spiser medbrakt frokost. 
Rolige aktiviteter inne, men med mulighet for lek ute.  

 Rutine: Barnet kommer inn og hilser "god morgen" slik at barnet blir registrert 
inn i AKS. Elevene registreres fortløpende etter hvert som de kommer til AKS 
om morgen.  

 
8.15-8.30: Vi rydder og gjør oss klar til å gå til Lille skolegård.  

Rutine: En ansatt følger elever som ønsker følge til Lille skolegård. Lærer har 
inspeksjon fra 8.20.  

 
8.30: Skoleklokka ringer.  

Rutine: Oppstilling i Lille skolegård. Lærer møter elevene som følges til 
klasserommene.  
Rutine: Sekker, pennal, matboks, klær, sko og annet utstyr henges i 
garderoben.  
Lærer/assistent håndhilser elevene inn, tar i mot lesemappe og meldemappe. 

 
8.30-11.00: Første undervisningsøkt, stasjoner. Pauser underveis ved behov. 
 
11.00-12.00: Matpakke og storefri 
  
12.00-13.00(14.00): Andre undervisningsøkt. Denne avsluttes 13.00 fire dager i uka og en dag 

14.00. 
 
ETTER  
UNDERVISNING:  SKOLEDAGEN FORTSETTER I AKS: 
 
13.00-15.30:  GRATIS KJERNETID for alle 

Aktivitetene er lekpreget og knyttet til disse fire temaene: 

 Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Fysisk aktivitet 

 Mat og helse 
AKS bruker klasserommene, uteområdenene, spesialrommene, gymsalen og 
samlingssalen etter behov. AKS er ute så mye som mulig.  

 
15.30:   Barn med halvtidsplass hentes/går hjem. 

Rutine: Alle barn rydder etter seg før de går for dagen.  
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15.45-17.00 STORE AKS FOR ELEVER MED HELTIDSPLASS 
Aldersblanding fra 1.-4. trinn med varierte aktiviteter ute og inne.  
Noen elever har vært med på aktiviteter utenfor skolens områder og kommer 
tilbake senest 16.30. 

  
 Barna går hjem selv eller hentes i AKS: 

Foresatte må enten 1. ha skriftlig avtale om når AKS skal sende barnet hjem, 
eller 2. selv hente barnet. 
Når AKS sender barn hjem etter skriftlig avtale, er det enten klokka hel eller 
halv.  
Foresatte henter barnet, og registrerer at de går. 

 
 
Timeplan for 1. trinn 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
MORGENÅPNING 

STORE AKS 
aldersblandet 1.-4.trinn 

for elever med 
heltidsplass 

7.30 -8.30 
1 t 

 

7.30 -8.30 
1 t 

 

7.30 -8.30 
1 t 

7.30 -8.30 
1 t 

 

7.30 -8.30 
1 t 

Undervisning 8.30 – 13.00 8.30 – 13.00 8.30 – 14.00 8.30 – 13.00 8.30 – 13.00 

AKS gratis 
kjernetid for alle 

elever 

13.00 – 15.30 
2,5 t 

13.00 – 15.30 
2,5 t 

14.00 – 16.00 
2,0 t 

13.00 – 15.30 
2,5 t 

13.00 – 15.30 
2,5 t 

AVSLUTNING 
aldersblandet for elever 

med heltidsplass 

15.30-17.00 15.30-17.00 16.00-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

 
Oppholdsbetaling heltidsplass i AKS Tveita 

Inntekt Opp til 217 998 Mindre enn 387 552 Over 387 552 

Heltidsplass pr 
måned 

 Kr 235,- Kr. 431,- Kr. 998,- 

 
Med heltidsplass kan barnet vær i AKS fra 7.30-17.00 gjennom hele året, også i skolens ferier. Barn på 
heltidsplass kan delta på noen flere aktiviteter som varer lenger enn til 15.30. 
Barn med halvtidsplass kan være i AKS 2 dager per uke i skolens ferier. 
AKS Tveita har åpent alle virkedager gjennom året, men holder stengt hele juli, julaften og nyttårsaften, 
samt to planleggingsdager per år. 
Foresatte kan endre fra heltidsplass til halvtidsplass med 1. måneds varsel fire ganger hvert år:1. juni 
som gjelder fra 1. august, 1. august som gjelder fra 1. september, 1. desember som gjelder fra 1. januar 
og 1. mars som gjelder fra 1. april. 
Endring fra halvtidsplass til heltidsplass kan gjøres gjennom hele året med 1 måneds varsel. 
All endring gjøres digitalt via skolens nettside under fanen "aktivitetsskolen". 


