
 

Litt ekstra informasjon om sommerklubben på AKS (uke 31, 32 og 33) 
Nå nærmer det seg AKS-start og vi gleder oss veldig til å ta imot alle nye førsteklassinger! I 
sommerklubbukene vil det være en hovedaktivitet vi gjennomfører i løpet av dagen. I tillegg til denne 
hovedaktiviteten deler vi inn i grupper og følger en timeplan som er forholdsvis forutsigbar og 
gjenkjennelig fra dag til dag. Dette gir oss og barna en god og trygg start på AKS. Dette blir nå femte 
året med skolestartere på Nordseter AKS så dette har vi gode rutiner på. Aktivitetsplakaten viser hva 
som er hovedaktivitetene for dagene, men her legger jeg ved en timeplan som viser dere foresatte 
hvordan vi strukturerer dagene i disse ukene.  

Noen endringer kan forekomme, og tidspunktene er veiledende da uforutsette hendelser kan oppstå. 
Likevel prøver vi å følge planen så godt vi klarer hver dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerklubben! 

07:30 – Vi åpner inne på AKS-rommet. Bruk inngang G og følg skiltene. Inne på 
AKS-rommet står det tegnesaker, litt brettspill, Lego og andre leker. Vi blir kjent med 
hverandre gjennom rolig lek inne. Når det etter hvert kommer flere barn, åpner vi flere 
klasserom og fortsetter med aktiviteter på de ulike rommene.  

09:00 – Vi går ut og leker. Her kan vi blant annet spille fotball, stikkball, leke i 
klatrestativet og sandkassa, hoppe med hoppetau og tegne med kritt.  

10:00 – Vi går inn og spiser matpakka vår. 

10:30 – Hovedaktivitet. Vi deler barna i grupper slik at alle får vært med, og gjort 
mest mulig. Her er det også mulighet for bruk av rom som gymsal, kunnskapstrappa 
og andre grupperom.  

12:00 – Vi går inn og spiser matpakke nr.2 

12:30 – Hovedaktivitet fortsetter!  

13:30/14-16:45 – Lek ute/inne, både organisert og frilek. Vi tar hensyn til været, og 
deler i grupper ved behov.  



Her er noen viktige punkter å huske på i Sommerklubben:  

• Vi spiser 2 måltider hver dag, så husk å ha med 2 matpakker i sekken 
• Husk å ta med vannflaske 
• Ta med klær etter vær, og ekstra skift 
• Smør barna med solkrem før de kommer på AKS, og ha solkremen i sekken i tilfelle de 

må smøre seg igjen 
• Har du ikke fylt ut og levert opplysningsskjema for ditt barn, kan du gjøre dette når du 

leverer barnet første dagen. Ta kontakt med baseleder Solveig.  

 

Hver dag har vi satt opp en hovedaktivitet slik dere ser i programmet. I tillegg til dette er vi ute hver 
dag. Vi kommer nok også til å benytte oss av flere andre rom på skolen utover AKS-rommene og 
klasserommene.  

 

Vi gleder oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Torsdag 18. og fredag 19.august har vi 
planleggingsdager, og da er AKS stengt. 
 


