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 Sommerbrev 
 

Skoleåret nærmer seg raskt slutten, og en 8 uker lang sommerferie står for døren. 

Aktivitetsskolen holder stengt i juli måned, mens i de andre ukene i sommerferien vil det være 

full aktivitet hos oss.  

 

Skoleåret 2017/2018 har vi videreutviklet Aktivitetsskolen som en lærings støttende arena til 

skolen, og vi har etterstrebet et tett samarbeid. Vi har hatt hovedfokus på lesing, regning og 

IKT (IPad) som grunnleggende ferdighet, og skolen og AKS har samarbeidet om utarbeidelse 

av årsplanene. Et av skolens hovedsatsingsområder er lesing, og dette har AKS hatt stort 

fokus på. Vi har hatt veiledet lesing eller høytlesing, og vi har ulike spill hvor vi trener på 

begreper og ord. Regning som lærings støttende aktivitet på AKS har foregått med praktiske 

oppgaver hvor Aball er en av måtene å tilegne seg regning på en morsom måte. IPad-ene 

benyttes til både regning, lesing og innøving av ord og begreper. Det tette samarbeidet 

mellom skole og AKS når det gjelder lærings støttende aktiviteter har kommet for å bli, og vi 

etterstreber å bli enda bedre. Vi ser at samarbeidet gir godt læringsutbytte for elevene både 

faglig og sosialt.  Når det gjelder andre skolefag, har teoretiske emner blitt videreført i en mer 

praktisk variant hos oss, og vi tror at elevene føler en helhetlig hverdag når de ser at det er et 

tverrfaglig samarbeid mellom skolen og Aktivitetsskolen. Flere av assistentene våre har kurs i 

praktisk matematikk, i lese- og begrepsopplæring, kurs i forskerpermen (naturfag) og i 

utendørs aktiviteter. Vi er derfor godt rustet til å dekke opp de obligatoriske fokusområdene i 

rammeplanen innenfor natur, teknikk og miljø samt kunst, kultur og kreativitet og fysisk 

aktivitet og lek. Det vil også for kommende skoleår bli laget en lokal årsplan for 

Aktivitetsskolen som vil bygge videre på skolens årsplan og målene i Kunnskapsløftet.   

 

Vi har også dette skoleåret samarbeidet med ulike eksterne instruktører som har holdt kurs på 

Aktivitetsskolen. Vi nevner bl.a. Oslo musikk og kulturskole med kurser i teaterlek, sjakk 

kurs med erfaren sjakkspiller, svømmekurs i regi av Lambertseter svømmeklubb og 

Forskerfabrikken har hatt tenketreningskurs i matematikk og naturfag for 4.trinns elever. 

Dette er kurs vi har fått meget gode tilbakemeldinger på og som vi vil videreføre til høsten. På 

datarommet har det blitt undervist i "koding for kidsa". Dette kurset viderefører vi til høsten. 

I tillegg har vi ukentlig hatt kurs i kunst, kultur og kreativitet hvor elevene har fått arbeide 

med ulike formingsaktiviteter, og vi har hatt strikkekurs som er en flott arena for sosialt 

samvær samtidig som elevene strikker mye fint. Innen natur, teknikk og miljø har vi blant 

annet hatt kurs i georello tech.  Georello tech er et spennende byggesett med tannhjul og 

overføringsdeler som gir mulighet til å bygge avanserte mekaniske konstruksjoner. Elevene øves 

opp i å lese og følge en bruksanvisning for hvordan de skal bygge.  I skolehagen har vi hatt ulike 

prosjekter. Elevene har fulgt med på livet i fuglekassene, hvilke småkryp og insekter lever i 

skolehagen og hva skjer i naturen fra årstid til årstid og hvorfor.  

 

Fysisk aktivitet står på timeplanen daglig med ulike aktiviteter enten utendørs eller i 

gymsalen. De elevene som er medlemmer i skolekorpset, har også fått undervisning i sitt 

instrument i AKS tiden. 

4. trinnselevene har hatt fokus på mat og helse en dag i uken. Med både sunn og god mat 

ønsker vi å kunne bidra til barnas læring i matlaging, lese og forstå oppskrifter samt måling og 

veiing. 4.trinns elever har også deltatt på klatrekurs på Skullerud sportssenter.  
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Elevene har fått anledning til frie og styrte aktiviteter både ute og inne slik at de har kunnet 

videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og fått muligheten til å etablere og 

utvikle vennskap.  

 

Arbeidet med PALS i samarbeid med skolen fokuseres det på hver eneste dag, og vi erfarer at 

positiv involvering nytter. BRA-kort man får på Aktivitetsskolen leveres til kontaktlærer. 

Dette gjør vi for å vise at skole og Aktivitetsskole er en enhet og at vi samarbeider på tvers. 

 

Åpningstider 

Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.  Bjørnehiet blir hovedbase for samtlige barn 

fra 24.juni. Fra 01.08 vil vi ha begge baser åpne, men med morgenåpning på Bjørnehiet. Alle 

barna som skal benytte Aktivitetsskolen de ulike dagene, må ha krysset seg inn før kl. 10.00. 

 

Påmelding til sommerferien 

Vedlagt følger påmeldingsskjema til sommerferien. Halvdagsbarna har 12 timer til 

disposisjon, og det er viktig at timene de skal benytte, fordeles slik at barna er tilstede i 

kjernetiden mellom klokken 1000 og 1400. 

Vi vet av erfaring at det som regel er fotballskole i regi av Rustad IL på Rustad feltet siste uke 

i juni. Selvfølgelig følger og henter vi elever som skal være på AKS til og fra fotballskolen, 

men viktig at dere gir oss beskjed om det. 

 

For å vite nøyaktig hvor mange barn som kommer til å benytte seg av Aktivitetsskolen, må vi 

ha påmelding innen torsdag 14.juni. Dette fordi vi skal sette opp en fornuftig turnus, og vi 

må vite hvor mange voksne vi må ha på jobb i forhold til antall påmeldte barn.  Vi lager 

ferieturnusen når påmeldingsfristen er utløpt, og de som ikke har levert påmelding innen 

fristen, kan derfor ikke benytte Aktivitetsskolen i ferien. 

 

I ferien må alle barna ha med seg 2 matpakker hver dag. Det er også ønskelig at alle har med 

seg en navnet drikkeflaske – den er lettere å ta med seg ut enn glass. Melk har vi ikke så lenge 

skolen er stengt, men saft eller vann kan de få av oss. 

 

Program for feriedagene vil som vanlig bli lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer og vil samtidig også 

takke for godt samarbeid dette året. 

 

 

 

 

 

Sommerhilsen fra alle oss på Aktivitetsskolen 

 

 

 

 

 

 

 


