
 

 Aktivitetsskolen Seterbråten  

inviterer høstens skolestartere til  
AKS-Sommerskole i uke 31 og 32 

 
 
  

        
 
 

AKS-Sommerskolen 2021  

Hvordan begynner man på skolen? 
 kl. 10.00 – 15.00  

 

SETERBRÅTEN SKOLE ANBEFALER AT SKOLESTARTERNE BEGYNNER PÅ AKS FØR SKOLESTART. 

Det er mye som skjer i livet til en 6-åring, ved overgangen fra barnehage til nytt miljø på skole 

og AKS. Derfor anbefaler vi at skolestartere begynner på AKS i god tid før skolestart, som er 

mandag 16. august. Mye skal mestres, både praktisk, sosialt og følelsesmessig, og det er lett å 

føle seg overveldet.  
 

                                                                                         

Formålet med AKS-Sommerskolen er 

å gjøre barna trygge før skolestart! 
 
AKS-SOMMERSKOLEN ER ET TILBUD TIL ALLE SKOLESTARTERENE SOM SKAL GÅ PÅ AKS. 

Sommerskolen begynner med oppmøte ute kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. 

Elever med deltidsplass (gratis kjernetid), kan delta på AKS-sommerskolen hver dag. 

Elever med heltidsplass, kan være på AKS før og etter AKS-Sommerskolen, 7.30 – 16.30. 

Elever som begynner mandag 2. august – er på AKS-Sommerskolen fra 3. august. 

Elever som begynner mandag 9. august – er på AKS-Sommerskolen fra 10. august 
 

AKS-start med en "GOD-AKS-START-DAG"  
Mandag 2. august kl. 13.30 – 16.15: "God-AKS-start" for elever som begynner i uke 31     

Mandag 9. august kl. 13.30 – 16.15: "God-AKS-start" for elever som begynner i uke 32  

Mandag 16. august kl 11.00 – 13.00: "God-AKS-start" for elever som begynner i uke 33. 

Mandag 2. august er basen lukket frem til kl. 13.30. 
 



 

PÅ AKS-SOMMERSKOLEN SKAL ELEVENE:                                                                             

- Bli kjent med mange nye barn – få nye venner 

- Bli kjent med AKS-ansatte på base Tenkeslottet    

- Bli kjent på skoleområdet til 1. trinn 

- Delta på førskoleaktiviteter med ord og begreper  

- Tid til lek inne og ute med nye og gamle venner 

- Daglige barnemøter  

- Trene på nye rutiner og nye enkle regler 

- Øve på å bruke sine gode sosiale ferdigheter  

 

 

 

Vi skal lese boka Hvordan begynner man på skolen?  

til samtaler og aktiviteter. Boka handler om små og store spørsmål 

knyttet til skolestart. Boka tar barnas følelser på alvor, samtidig som 

den ufarliggjør den store overgangen. 

- Om å grue og glede seg til å begynne på skolen 

- Hva har man i sekken 

- Hvordan ser et klasserom ut og hvor lenge må jeg sitte stille? 

- Hva skjer egentlig i friminuttene? 

- Hvordan kommen man seg til skolen?  

- Hvordan får jeg noen å leke med? 

 

 

                   Under AKS-sommerskolen serverer det ikke AKS-mat. 

                         I uke 31 og 32 må elever ha med to matpakker og en drikkeflaske             

  hver dag. 

 

 

  Elevene trenger tøy til varme, våte og kjølige dager. Hver elev får  

  en boks til sitt reservetøy. Vi skal være mye ute! 

 

 

                          

                   PÅMELDING TIL AKS-SOMMERSKOLEN – SENEST ONSDAG 2. JUNI 2021.  

           Link til elektronisk påmelding ble sendt på e-post i mai. 

 

 

 

Er det noe du lurer på?  

Ta kontakt med baseleder William Nyhagen: jan.nyhagen@osloskolen.no                                                                                         


