
 

                                                                                                                 August 2021 

                                                                                                                         1.trinn 

 
 

Hei, 

Så hyggelig at du kommer til oss på Bjørnsletta skole til høsten! På skolen finnes det noe som 

heter Aktivitetsskole (AKS), det er et sted hvor du kan leke og være med på morsomme 

aktiviteter før skolen begynner på morgenen, og på ettermiddagen.  

Før skolen begynner til høsten har vi åpent fra mandag 2. august. Hvis du vil kan du komme 

for å bli kjent med skolen og andre barn før første skoledagen. Det kan til og med hende at du 

kjenner igjen noen barn fra barnehagen. På de neste sidene står det mer informasjon om hva 

vi skal gjøre. Kanskje du kan lese det sammen med en voksen?  

Vi gleder oss til å møte deg i august og håper du har en fin sommerferie ! 

 

Informasjon til foresatte: 

Aktivitetsskolen (AKS) er heldagsåpent (7:30 – 17:00) fra mandag 2.august (uke 31) tom 

fredag 13.august (uke 32). Med unntak torsdag 12.august, da er vi stengt pga 

fellesplanleggingsdag med lærerne.   

Vi holder til i A-bygget, og ber dere bruke A2-inngangen. 

I august får første klasse mulighet til å ta seg god tid til å bli kjent med skolen. Til vanlig tilbyr 

vi mange aktiviteter innenfor de forskjellige temaområdene i rammeplanen, men i august har 

vi fokus på å bli kjent med hverandre og skolen. For å få en oppstart som er trygg, er det 

primært førsteklassingene som bruker skolens lokaler i denne perioden. Barna blir tatt imot 

og veiledet av AKS-ansatte mens vi utforsker skolens regler og rutiner, samt forskjellige 

klasserom og uteområde.  

Hver av elevene vil få en hovedkontaktperson som vil være tilgjengelig for foresatte ved ønske 

om å få detaljert tilbakemelding om dagen på AKS når dere henter eleven på ettermiddagen. 

For foreldre som ønsker å være på skolen mens elevene gjør seg kjent tilbyr vi et foreldre-rom 

i tredje etasje i A-bygget. (Rommet er markert «Foreldre-rom 1.klasse») 

Det er viktig at ditt barn har med følgende på AKS i uke 31 & 32: 

o To matpakker og vannflaske 

o Klær etter vær 

o Innesko med navn 

o Solkrem 

o Skift med navn 

  



Eventuell endring: 

Som vel kjent befinner vi oss i en ekstraordinær situasjon med tanke på spredning av covid-

19, og vi vil derfor påpeke at endringer kan oppstå. Vi ber om forståelse for dette.  

 

Påmelding for HELDAG AKS i august: 
Frist 7.juni.20 

For at ditt barn skal ha en best mulig oppstart på Bjørnsletta ber vi dere om å velge dag og 

tidspunkt. Det er viktig for oss å vite når dere kommer for å sikre god mottakelse av alle nye 

elever. Dere blir tatt imot av AKS ledelsen og vist rundt i A-bygget hvor AKS holder til. Elevene 

vil også få en AKS ansatt som er «deres» i uke 31 og 32. Dette er ansatte som vil følge elevene 

gjennom året på AKS. Følg linken under for påmelding: 

https://www.cognitoforms.com/AKSBjornslettaLillebjorn12trinn/OppstartIAugustFor1Trinn2021 

*Dette er ikke det samme som å søke om plass på AKS. Dette gjøres via Oslo kommune.  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-

aktivitetsskolen/#gref 

Henteavtale: 

Vi ønsker å vite navn til barnet, og navn og epost til foresatte. Vi bruker henteavtale for å 

forsikre oss om at ditt barn blir hentet av riktig voksen og viktige opplysninger som f.eks 

allergier eller andre kontakter som kan hente ditt barn. 

Under ligger skjema for henteavtale, følg linken: 

https://www.cognitoforms.com/AKSBjornslettaLillebjorn12trinn/HenteOgHjemsendingsavtale

Lillebjoern20212022 

 

Viktig informasjon 

• Torsdag 12.08.2020 er det planleggingsdag for skole & AKS, da er AKS stengt hele 

dagen.  

• Frist for påmelding for heldagsaks- fredag 7.juni.2021 

• Søk om plass på AKS før påmelding til HeldagsAKS. 

 

Vennlig hilsen, 

Kine Iljen Ervik, AKS Avdelingsleder 

Hannah Halvorsen With, Basekoordinator Lillebjørn 

Maria Kivle, Basekoordinator Storebjørn 
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*Vedlagt ligger opplegget for ukene på AKS i august. 

 

Uke 31 

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

 
 
 
 

    

Bli kjent 
 

Velkommen til AKS 
Bjørnsletta.  

I dag skal vi bli 
kjent gjennom 
aktiviteter som 

Har`n, sisten og stiv 
heks. 

 

Bli kjent 
 

Fotball, hoppe 
tau, kritt og mye 

annet står på 
programmet. 

Dette blir en fin 
ute-dag. 

Bli kjent 
 

Vi håper på godt 
vær og koser oss 

ute med paradis og 
sandkassa. 

Bli kjent 
 

Vi bruker dagen til 
å bli kjent med 

gymsalen og 
biblioteket. 

Bli kjent 
 

I dag skal vi ha 
mange ulike 

aktiviteter både ute 
og inne.  

Vi skal danse, spille 
spill og leke 

sammen.  

 

Uke 32 

Mandag 9.august Tirsdag 10.august Onsdag 11.august Torsdag 12.august Fredag 13.august 

 
 
 
 

    

Gymsal aktiviteter 
 

Vi setter opp en 
stor og morsom 
bane i gymsalen, 

der barna selv kan 
være med å 

bestemme hva vi 
skal. 

 

Ute dag 
 

 Ute dag med 
fotball i 

ballbingen, 
klatrehar`n i 

klatrestativet og 
bruke kritt til å 

lage paradis ute. 

Forskerspirer 
 

I dag skal vi 
eksperimentere. 

Det blir ulike 
forsøk og 

eksperimenter. 
Dette blir 

spennende. 

Planleggingsdag  
sammen med 

skolen. 
 

AKS er stengt 

KINO og popcorn 
 

I dag er det siste 
dag før skolen 
starter, og vi 

ønsker å invitere 
alle de nye 

1.klassingene på 
kino og popcorn 

her på AKS 
Bjørnsletta. 

Velkommen! 
 

 


