
 
 

Informasjon til foresatte om "Sommeråpent" i august 2018” på AKS Tveita skole for 
elever på 2., 3. og 4. trinn. 

Uke 31, 32 og 33, 1. - 17. august 
Åpningstider 7.30 -17.00 hver dag 

 

 
Vi skaper gode relasjoner, trivsel, vennskap, humor og glede gjennom deltakelse i varierte 

fysiske og kulturelle leker og aktiviteter. Vi får mange felles opplevelser på ulike arenaer, både 
innenfor skolens områder så vel som ute på turer. Aktivitetene bidrar til barnets utvikling av 

grunnleggende ferdigheter, med særlig vekt på ord- og begrepsforståelse i tillegg til fysiske og 
sosiale ferdigheter. Vi blir rike på felles opplevelser som igjen gir oss mye å snakke om, og som 

vi bearbeider gjennom diskusjon, tegning og ved å se på bilder i etterkant. Vi samler ord, 
begreper og uttrykk i ordbanker som vi knytter opp mot ulike temaer.   

Dette blir læringsstøtte på en morsom og lekpreget måte.  
 

Her finner du informasjon om aktivitetstilbudet til elevene i AKS de 3 første ukene i august før skolestart 
mandag 20. august. Vi tilbyr lærerike og morsomme opplegg for våre elever i AKS. Aktiviteter som vi ønsker skal 
gi dem mange fine opplevelser og gode minner sammen med venner og ansatte i AKS. Og følelse av glede, 
skolefri og ferie, samtidig som deltakelse i aktivitetene gir mye læring både faglig og sosialt. 
 
AKS Tveita skole samarbeider med de andre aktivitetsskolene i bydel Alna og Stovner for å kunne tilby flere av 
aktivitetene utenfor skolens område. Dette samarbeidet er en forlengelse av ”Allidretten i Furuset Forum” 
gjennom vinterhalvåret. Det vil alltid delta minst en ansatt fra Tveita AKS når vi drar på turer utenfor skolens 
områder, oftest flere. Dette avhenger av antall påmeldte barn fra vår AKS. 
 
Vi gir tilbud om minigolf på Ekebergsletta. Dette koster kr. 50,- per barn. Husk skriftlig påmelding, se vedlegg! 
 
De fleste aktivitetene AKS tilbyr er gratis: Besøk til Lindeberg gård, tur til Østensjøvannet, Aktivitetsdag på 
Ekeberg, skogsturer og Allidrettskole på Furuset for 3. og 4. trinn der barna får teste ut og bli kjent med ulike 
idrettsgrener og friluftsdag på Lutvann(2.trinn) . Og sist, men ikke minst, flere temadager med morsomme 
læringsstøttende aktiviteter her på vår egen AKS, alene eller med besøk fra andre AKSer.  
 
Elever med heldagsplass kan disponere sommertilbudet fritt fra morgen til ettermiddag hver dag.  
Elever med halvdagsplass/ 12 timer per uke: mandag og tirsdag i uke 32 og 33. 
 
Påmelding: Endelig frist for all påmelding er fredag 15. juni!  
Påmeldingene er bindende. Vi kan ikke gjøre endringer i etterkant.  
 
Rutine: BETALING for de aktivitetene som har tilleggsbetaling: den samlede summen for påmeldte 
turer/aktiviteter blir FAKTURERT sammen med oppholdsbetalingen i september. 
Vi har IKKE mulighet til å ta i mot kontanter.  
 

All informasjon ligger på Tveita skoles nettside: tveita.osloskolen.no. under "aktivitetsskolen" 
Telefon AKS: 22 75 76 19 Tlf skolen: 22 75 76 10 / ass. rektor: 22 75 76 13  
Send påmeldingen innen fristen fredag 15.juni til e-post: AKS.Tveita@osloskolen.no, 
 eller lever den direkte til Aks. 
  
 
Vedlagt følger: 

1. Aktivitetsplan for sommeråpent i august 
2. Skjema for påmelding til sommeråpent i august  
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Gode tips og påminnelser: 
 

 Oppmøte: Kontroller tidspunkt for frammøte hver dag på aktivitetsplanene for  august 
Ta vare på aktivitetsplanene og sjekk frammøtetidene for ulike aktiviteter hver dag!  

 Lommepenger: Det står spesifikt i programmet når barna kan ha med seg lommepenger og den øvre 
grensen for beløp.  Pengene sendes med barnet den aktuelle dagen, og barnet disponerer pengene 
selv.  

 Garderoben i AKS:  
Husk å tømme garderoben for alt barnet ditt eier før dere tar ferie, og senest torsdag 27 juni. Alt 
som ligger igjen av klær, sko, regntøy, drikkeflasker, matbokser og annet blir kastet eller levert til Fretex 
fredag 29.06.17. 

   
ALLE MÅ HA MED SEG HVER DAG UNDER SOMMERÅPENT:  
 
 

 Tursekk til mat, drikke, regntøy. Bruk gjerne skolesekken.  

 
 

 Minst 1, ofte 2 matpakke og drikkeflaske (som vi kan fylle vann på v/ behov). Vi serverer ett enkelt måltid. 
Bare frukt på enkelte av utfluktene. 

 
 

 Tøyskift, solkrem, håndkle og badetøy. Vi satser selvfølgelig på fint vær og mye bading i vannspreder, i 
plaskebasseng på gresset og på våre utflukter i skogen og ved sjøen. 

     
 
 

 Regntøy. Vi er ute hver dag, også på utflukter. Du må passe på at barnet ditt har egnede klær hver dag 
 

 

 
 
 

 Egnet skotøy til uteaktiviteter enten det er sol eller regn. 

 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen alle oss ansatte som gleder oss til fortsatt sol, sommer og mange fine, 
morsomme og lærerike opplevelser sammen med barna deres!                  



 
 

         


