
Russetid på AKS Bjørnsletta våren 2021 
**Les hele skrivet for å få med all nødvendig informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære 4.trinnselever og foresatte 

I fjor startet vi et nytt prosjekt på AKS Bjørnsletta som innebar at 4. trinnselevene 

gjennomførte en russetid som avslutning på deres AKS tid. Dette var en stor suksess, og vi 

gjentar dette i år! Denne tiden vil bli fylt med aktiviteter som er tilnærmet det russen gjør, 

men tilpasset barn. Denne perioden vil vare fra 12 april til 12 mai, og vil erstatte 

påmeldingsaktivitetene for 4. trinn. 

 

Vi befinner oss nå i rød sone, men vi ønsker å gjennomføre russetiden til tross for situasjonen 

vi befinner oss i. Merk at noen endringer kan forekomme på bakgrunn av dette, men vi vil 

gjøre vårt ytterste for at elevene skal kunne gjennomføre russetiden tilnærmet normalt 

uavhengig av hvilket nivå vi befinner oss på. Vi vil forsøke å benytte oss av skolegården de 

dagene det er fint vær, samt Pangea hvis vi har behov for å være inne, slik at vi har mulighet 

til å holde avstand mellom de ulike kohortene. 

 



Informasjon og overordnet plan for russetiden 

Russetiden er delt inn i tre perioder: russeplanlegging, russetid og russefeiring. Under ser 

dere en overordnet oversikt over hele russetiden, med forbehold om endringer. 

 

Noen av aktivitetene innebærer at elevene skal male på luer og bukser, og vi har kjøpt inn 

russeluer til elevene, men håper at elevene kan få med seg en bukse hjemmefra som kan 

“pimpes” med maling og lignende. Videre skal vi samle inn papp rundt omkring på skolen slik 

at vi kan lage en slags russebil som skal inkluderes i noen av aktivitetene i russetiden. 

 

Periode 1: Russeplanlegging 

12. april – 27. april 

Pimp my hat 

Pimp my jeans 

Russebil og russenavn 

Knutebok 

Lage russekort 

  

Periode 2: Russetid 

28. april – 12. mai 

Onsdag, 28. april: Slippdag/festdag 

Torsdag 29. april: Rebusløp 

Fredag 30. mai: Lage Brownies 

Mandag 3. mai: Russedåp 

Tirsdag 4. mai og onsdag 5. mai: Utføre russeknuter 

Torsdag 6. mai: Planleggingsdag (4. trinn tar over AKS) 

Fredag 7. mai: 4. trinn tar over AKS 

  

Periode 3: Russefeiring 

10. mai – 12. mai 

Mandag 10. mai: Vannkrig mot de voksne på AKS 

Tirsdag: 11. mai Overraskelse!! 

Onsdag 12. mai: Russefest, Russetog og utdeling av russekort i skolegården 



  

Målet med russetiden er å gi 4.trinnselevene våre en morsom, spennende og litt annerledes 

slutt på AKS-tiden deres. Vi satser på stort engasjement fra både ansatte, elever og foresatte. 

Dette blir gøy! Vi Håper at dette kan bidra til at 4.trinn får en flott tid i sine siste måneder på 

AKS Bjørnsletta! 

  

  

Vennlig hilsen, 

Ledelsen og alle ansatte på Bjørnsletta Aktivitetsskole 

 


