
  

         
            
           Juli 2018 

Velkommen til sommeråpent i Aktivitetsskolen Tveita 

1.-17. AUGUST 2018 
   Åpent hver dag fra 7.30 til 17.00 

 
 
Hei på deg! 
 
 
Nå er det ikke lenge til du begynner på skolen. Vi håper du gleder deg. Det gjør vi som jobber på skolen 
og i AKS! Skolestart er mandag 20. august klokka 11.30-13.00. Noen av dere har meldt dere på til 
AKS (AKtivitetsSkolen) før skolestart? AKS har åpent fra onsdag 1. august og fram til undervisningen 
starter.  I løpet av disse ukene skal vi lære hverandre å kjenne gjennom lek, spill og mange ulike 
aktiviteter og mye moro på AKS. Vi voksne skal bli kjent med deg og de andre barna på 1. trinn som har 
meldt seg på til AKS, og du skal bli kjent med oss. Dessuten blir du kjent med alle de andre barna her. 
Dette blir spennende! Så mye nytt! Vi får sommerfugler i magen bare ved tanken 
Noen av dagene under sommeråpent vil barnegruppa være delt i to. Da drar de ”gamle” elevene, dvs. 
barna på 2., 3. og 4. trinn, på utflukter utenfor skolen. Du og de andre på 1. trinn får da mer fred og ro til 
å bli kjent, leke og drive med aktiviteter helt for dere selv her på AKS, sammen med noen ansatte. 
Andre dager vil de ”gamle” barna være her og leke sammen med dere. 
Nassira og/eller Bahra kommer til å være i AKS sammen med dere hver dag. Nå under sommeråpent vil 
du dessuten bli kjent med Heidi, Sanja, Fatmire, Edmon, Sairan, Anar, Sacdiya og meg, Kari. 
Nassira er baseleder for AKS.  
 
Barn på HALVTIDSPLASS (12 timer uken, det vil si bare gratis kjernetid) kan være i AKS mandag og 
tirsdag i uke 32 og 33, fra 7.30 til 17.00. 
Barn på HELTIDPLASS (inkludert 12 timer uken gratis kjernetid) kan være i AKS hver dag i uke 31,32 
og 33, sommeråpent i august, fra 7.30 til 17.00. 
 
Du møter opp senest klokka 10.00 hver dag, gjerne tidligere. Vi tar ofte med matpakken og spiser ute i 
nærmiljøet. Vi besøker hagen på Tveten gård, på lekeplassene i borettslagene, tar turen til Goliaskogen 
eller til Tveita bakken for å spise niste, plukke blomster, klatre i trær og leke i skogen. 
 
 
Pappa og/eller mamma bestemmer sammen med deg hvor lenge de skal være i AKS de første 
dagene. De er hjertelig velkommen til å være her sammen med deg hele dagen(e) dersom dere 
ønsker det 
 
 
Vi som jobber her gleder oss veldig til å bli kjent med deg og de andre nye elevene på 1. trinn! 
 

Velkommen til Aktivitetsskolen! 
 
 
 
            Snu 



  

 
Dette er det lurt at du har med deg hver dag, eller ha liggende på garderobeplassen din: 
 

 Badesko: Dessverre hender det at vi finner glasskår i skolegården. Derfor må alle ha på seg 
badesko/sandaler/crocs når vi oppholder oss utendørs/leker med vann. 

      
 1 matpakke og drikkeflaske med vann eller melk. Det er ikke tillatt med juice, saft eller brus på skolen. Vi 

serverer daglig ett enkelt måltid. 

 
 Tøyskift, solkrem, håndkle og badetøy. Vi har vannspredere og små basseng som vi bruker hver dag 

sola smiler til oss her på AKS, - og det gjør den heldigvis ofte i august   

     
 Regntøy slik at vi kan være ute og dra på utflukter i nabolaget selv om ikke sola smiler til oss. 

 
 Egnet skotøy til uteaktiviteter enten det er sol eller regn. 

        
 

 

 
Første dagen i AKS fyller mamma/pappa ut: 

 Skjema for kontaktinformasjon. Dette må være utfylt første dagen barnet er i 
Aktivitetsskolen. 

 Vedlagt finner du aktivitetsplanen i AKS for uke 31,32 og 33: 
 
Mer informasjon om skolen og AKS finner du på 
 

 tveita.osloskolen.no, under fanen ”Aktivitetsskolen” finner dere mye informasjon om 
AKS Tveita skole. 

 www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no, klikk ”Aktivitetsskolen”. Her finner dere mye 
generell informasjon som er felles for alle Aktivitetsskolene i Oslo 

 
Spørsmål? 

 Ta kontakt med oss, men husk at alle på skolen har ferie fra 8. til 31. juli. 
 

 
Vennlig hilsen  
 
 
Kari Helset      E-post: kari.helset@ude.oslo.kommune.no 
Assisterende rektor Tveita skole    Tlf skolens kontor: 22 75 76 10 / 22 75 76 13 
Aktivitetsskolen     Tlf AKS:    22 75 76 19 
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