
   Aktivitetsskolen, 4.desember 2017 

 

 

 

 

I dag skriver vi allerede 28.november, og det betyr at juleferien nærmer seg. Skolen holder 

stengt, men Aktivitetsskolen har åpent alle hverdager før jul og i romjulen. Det er derfor på tide 

å begynne planleggingen av juleferien her hos oss. Skoleferier betyr alltid lange åpningsdager 

på Aktivitetsskolen, og vi må derfor sette sammen en forsvarlig turnus i forhold til antall barn 

som melder seg på. For å vite nøyaktig hvor mange barn som kommer til å benytte seg av 

tilbudet i julen, må vi ha påmelding innen mandag 18.desember.  

 

Vi tar derfor utgangspunkt i antall påmeldte barn 18.desember og lager turnus ut ifra dette 

barneantallet. Det er derfor kun de barna som har meldt seg på innen denne fristen som har 

anledning til å være på Aktivitetsskolen i juleferien. Vi ber dere derfor tenke nøye over hvilke 

dager dere skal benytte i juleferien, og hvis dere ikke skal benytte Aktivitetsskolen, vil vi ha 

tilbakemelding om det også. 

 

Av erfaring vet vi at svært få elever benytter AKS i juleferien så derfor samler vi alle barna på 

Bjørnehiet. De som skal være på AKS disse dagene må ha krysset seg inn før kl.10.00. 

 

Hvis vi skulle være så heldige å få snø til jul, vil vi minne om at det er full anledning til å ha 

med akebrett, skøyter (her er hjelm påbudt) og ski. Aktivitetsskolen har også en del akebrett. 

Ski og store akebrett er det ikke anledning til å ta med inn, så de må plasseres ute. Husk å merke 

disse med navn. 

 

Det er viktig at de som skal være på AKS i juleferien, er kledd etter været og at de har med seg 

skiftetøy. Vi vil ha aktive dager med mye fysisk aktivitet enten utendørs eller inne. Vi vil også 

sette av tid til aktiviteter innendørs med lesekrok, spill og andre hyggelige aktiviteter. Dagene 

skal være litt annerledes i feriene slik at man får feriefølelse selv om de tilbringes på 

Aktivitetsskolen. Barna må også ha med 2 matpakker hver dag, drikke holder vi. 

 

Programmet for juleferien vil bli lagt ut på hjemmesiden uken før juleferien. 

 

Vi på Aktivitetsskolen synes at vi har hatt en flott høst sammen med barna deres og takker for 

samarbeidet så langt. Vi håper at dere følger med på ukeplanen som ligger på hjemmesiden slik 

at dere kan se hvilke aktiviteter elevene kan velge mellom hver dag. Whiteboard på begge baser 

gir også opplysning om hvilke tilbud barna kan benytte seg av. 
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Denne høsten har vi nok en gang samarbeidet med Oslo musikk og kulturskole. Ukentlig 

underviser de i teaterlek. Dette er en meget populær aktivitet blant veldig mange av elevene. 

Sjakk kurset denne høsten har også hatt stor oppslutning. Svømmekurset ble raskt fulltegnet av 

3.og 4.trinns elever. Etter jul vil elevene på 2. og 1. trinn få tilbud om svømmeopplæring av 

Lambertseter svømmeklubb.  4.trinnselevene har også fått tilbud om tanketreningskurs i 

matematikk og naturfag i regi av Forskerfabrikken. Dette er kurs hvor vi har leid inn eksterne 

instruktører, og hvor påmelding har vært nødvendig. Disse kursene vil fortsette til våren. 

 

Kursene de ansatte på AKS selv holder, har også vært populære. Vi har hatt mange ulike kurs 

denne høsten som dere kan se av aktivitetsplanen, og mange av elevene har slitt med at de ikke 

har rukket å delta på alt de har hatt lyst til. Vi fortsetter derfor mange av de samme aktivitetene 

i vårsemesteret slik at flere får muligheten til å være med på det de har lyst til. Frileken gir også 

elevene fine muligheter til å praktisere språk og lære seg de sosiale kodene. 

 

Vi har også denne høsten hatt fokus på lesing og regning i AKS i tett samarbeid med lærerne 

på 1.-4.trinn. Skolen har lesing og begrepsopplæring i alle fag som hovedfokus, og dette følger 

vi opp på AKS. Biblioteket benyttes både til stillelesing, høytlesing og lesetrening (veiledet 

lesing). Selvfølgelig leses det også daglig på basene. Der har vi også mange pedagogiske spill 

som gir fin lesetrening og begrepsopplæring. Regning, som grunnleggende ferdighet, har en 

praktisk rettet tilnærming på AKS. Datarommet benyttes til opplæring i grunnleggende IKT 

ferdigheter og bruk av programmet Salaby som inneholder oppgaver relatert til K 06. 

 Heldigvis har skolen og Aktivitetsskolen et tett samarbeid, og det er viktig når AKS skal 

videreføre en del av det arbeidet som gjøres på skolen. Skolen og AKS samarbeider også om 

enkelt elever slik at AKS blir informert hvis det har skjedd noe spesielt på skolen i løpet av 

dagen, og skolen får beskjed hvis det hender noe på AKS.  

 

Som dere sikkert vet, er Rustad skole en PALS skole, og det betyr at både skolen og AKS jobber 

med det samme holdningsskapende programmet. Forventningene til elevene og reglene er de 

samme enten elevene er på skolen eller på AKS. BRA-kortene elevene får på AKS, skal de 

levere til kontaktlæreren sin. Dette gjøres for at elevene skal se at skole og aktivitetsskole har 

en sammenheng samt at virkningen av rosen (BRA-kortet) forsterkes når eleven kan fortelle 

læreren sin hvorfor han/hun fikk BRA-kort på AKS.  

 

Vi takker for et godt samarbeid denne høsten og ønsker 

dere alle en riktig god jul! 
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Barnets navn:………………………………..Klasse:………….. 

 
 

 

 

 
FREDAG 22.DESEMBER   

             
ONSDAG 27.DESEMBER                          

   

        TORSDAG 28.DESEMBER 
 

FREDAG 29.DESEMBER                      
              
    

MITT BARN SKAL IKKE BENYTTE AKTIVITETSSKOLEN        

 

 

Underskrift:……………………………Dato:……………….. 

 

 
Juleferiepåmelding på mail sendes til: 

 

ester1906@osloskolen.no eller clala002@osloskolen.no     

 

Svarfristen er mandag 18.desember 2017 
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