
En helt vanlig AKS-dag 

7.30: AKS åpner i aulaen og det blir servert frokost frem til 8.15 

8:00: Gymsal åpnes 

8:15: Vi rydder. Alle på 1. og 2.trinn stiller opp og går samlet ned med voksne til Startblokka. 

3.og 4.trinn går opp i øvre skolegård sammen med en voksen fra AKS. 

13.30-14.30: De voksne på AKS krysser inn elevene og tar med 1. og 2.trinn til aulaen for å 

spise. 1.trinn spiser først og 2.trinn ca klokken 14.00 Når elevene er ferdig med å spise får de 

gå ut sammen med voksen. Klokken 14:30 ringer det inn. Da skal alle trinn stille opp på 

samme plass som når de er på skolen. Elevene blir da telt opp, tatt med inn til 

læringsstøttende aktiviteter, eller får fortsette med frilek. 

14.30-15.30: Læringsstøttende aktiviteter, frilek, tur eller annen organisert lek. 

15.30-16:00: Frilek ute for alle baser. De som har hatt frilek fra klokken 14:30 vil noen ganger 

da velge å dele seg inne og ute. 

15:50: Alle barn rydder og skal stille opp i øvre skolegård for å telles. 1. og 2.trinn går samlet 

ned til Startblokka og henter tingene før de tar med dette til aulaen. 3. og 4.trinn går rett 

ned i aulaen. 

16:15-17:00: Alle er samlet i aulaen til AKS stenger. 

Læringsstøttende aktiviteter: De læringsstøttende aktivitetene foregår som regel i 

klasserom, skolekjøkken, gymsal, aula eller ute.  

Innkryssing: Når de ulike basene har læringsstøttende aktiviteter frem til 15.30 vil 

krysselisten være hos den voksne som har ansvaret for ditt barns aktivitet. Etter dette vil 

krysselistene bli levert til krysselistevakt oppe i øvre skolegård. De dagene alle basene har 

frilek vil alle krysselistene være hos krysselistevakt i øvre skolegård fra 14:30. 

Matservering: 

Det blir servert mat på basene hver dag, utenom i skolens ferier. Følg med på matmenyen 

for å se hva vi skal ha. Hvis ditt barn ikke opplever å bli mett av vår servering må dere ta med 

en ekstra matpakke. 

Klær og Skiftetøy: 

Alle elever har plass til skiftetøy. Det benyttes samme plass som på skolen for oppbevaring 

av dette. Det er de foresattes ansvar at det til enhver tid har skift. Vi er ute uansett vær. 

Henting: 

Det er utrolig viktig at alle sørger for at barnet er krysset ut hos en voksen, før dere tar med 

dere barnet deres hjem. Spør en av våre ansatte med walkie-talkie hvis du er usikker på hvor 

ditt barn er  


