
 

 

  

 

 

  

 

 

 1. TRINN 

Oppdatert 23.06.2021 
 
 
 

 
 
 
 

 Mandag 2 august Tirsdag 3 august Onsdag 4 august Torsdag 5 auguast Fredag 6 august 

 

Mat kl. 10.00 Åpner kl 9.00 Bordaktiviteter Bordaktiviteter Bordaktiviteter Bordaktiviteter 

 

10.30  Gjennomgang av grenser 
Lek ute 
Bordaktiviteter 

Gjennomgang av grenser 
Lek ute 
Bordaktiviteter 
Felles lek i Flerbrukshallen 
(gruppevis) 

Gjennomgang av grenser 
Lek ute 
Bordaktiviteter 
Felles lek i Flerbrukshallen 
(gruppevis) 

Gjennomgang av grenser 
Lek ute 
Bordaktiviteter 
Felles lek i Flerbrukshallen 
(gruppevis) 

  

Mat 13.00  
 

Lek ute 
Bordaktiviteter 

Lek ute 
Bordaktiviteter 

Lek ute 
Bordaktiviteter 

Lek ute 
Bordaktiviteter  

Mandag andre august åpner vi kl. 09:00. Jeg (Björn) og Erik (AKS-leder) tar imot dere utenfor inngangen til B-bygg og krysser dere inn. En av 
barneveilederne på deres barns gruppe vil så ta dere imot, følge dere opp i garderoben, vise dere garderobeplassen og følge dere inn i deres gruppes 
klasserom. Dette er ikke nødvendigvis klasserommet de kommer til å ha fra skolestart, men det kommer til å være det faste rommet for de første 2 ukene 
på AKS. Her vil det legges opp til bordaktiviteter som f.eks spill, tegning, tip-top i mindre grupper, samt navneleker og bli-kjent leker.  
 



 

 

 

1. TRINN 

Oppdatert 23.06.2021 
 
 
 

 
 
 
 

 Mandag 9/8 Tirsdag 10/8 Onsdag 11/8 Torsdag 12/8 Fredag 13/8 

 

Mat kl. 10.00 Bordaktiviteter Bordaktiviteter Bordaktiviteter   

 

10.30 Bli kjent dag: 
Vi skal være sammen med de 
andre barna på AKS. Vi griller 
sammen i skolegården. 
(vid grønt nivå)  

Gjennomgang av grenser 
Bordaktiviteter 
Lek ute/ kort tur i nærmiljøet 

Gjennomgang av grenser 
Ansiktsmaling, musikk og dans 
Bordaktiviteter 
Lek ute/ kort tur i nærmiljøet 

  

  

Mat 13.00 Lek ute 
Bordaktiviteter 

Lek ute 
Bordaktiviteter 

Lek ute 
Bordaktiviteter 

  

Alle grupper kommer til å ha to primærkontakter og hvert sitt klasserom som de møter opp i. Vi kommer til å ha relativt like og rutinepregede dager disse 
ukene for at det skal være trygt og forutsigbart for barna. I uke 2 kommer vi til å prøve oss på noen korte turer i nærområdet. Etter mat klokken 10.00 har 
vi (1.klasse) stort sett skolegården for oss selv, da 2.-4.trinn er på turer. I denne tiden kommer de til å være en del voksenledet lek, men det blir også en del 
tid til frilek, da det å observere barna i den frie leken gir oss svært nyttig informasjon, samt at det er den aller beste arenaen for barna å bli kjent med 
hverandre og danne nye vennerelasjoner. I uke 31 vil det være mulighet for foresatte å gå til kantina for å ta en kopp kaffe/te, slik at man kan være i 
nærheten hvis man ønsker det. Så sant smittevernsnivået tillater det kan en foresatt få følge barnet opp i garderoben og være med en liten tur inn i 
klasserommet, men vi ønsker ikke at dere er med på AKS hele dagene. Dere kjenner såklart deres eget barn best, men vår erfaring er at barna mye raskere 
og lettere kommer seg inn i lek med andre barn når foreldrene ikke holder de i hånden. Med det sagt, ta gjerne en rolig oppstart med litt kortere 
dag/dager i begynnelsen av uka. Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål knyttet til oppstarten på AKS. 

 
Ønskar er en god sommer og ser fram til att ses.  
Mvh Björn Baseleder Knerten 1. trinn mob 40 43 66 93 


