
 

 

Kjære foresatte og elever ved Vestli 

Aktivitetsskole ☺   

Etter en oppstart i høst med ny leder, 

tilvenningsperiode med mange nye voksne, 

mange nye elever og ny organisering, har vi 

begynt å lande. 

I tiden fremover, så kommer vi til å sende et 

månedsbrev for å holde dere oppdatert på hva 

som skjer på AKS Vestli og praktisk 

informasjon. Vi kommer også til å sende ut 

info på ukeplanene som lærerne sender ut, 

fremover.  

Nå er vi i gang med november og de 

fagområdene vi kommer til å fokusere på 

fremover er: idrett, natur, kunst og håndverk 

og estetiske opplevelser. 

Vi er fortsatt inne i en vanskelig tid med 

smittevernstiltak som endres fortløpende. 

Derfor oppdaterer vi oss fortløpende og 

tilrettelegger planene underveis om 

nødvendig. 

Dersom noe endres, så kommer vi til å 

tilrettelegge for at aktivitetene foregår 

kohortvis/trinnvis. 

 

 

Sikkerhetsrutiner 

Med 250 elever på aktivitetsskolen er det 

viktig for oss at dere foreldre fortsetter det 

gode samarbeidet vi har fått til. Ved å ha klare 

rutiner for hjemsending er vi med på å øke 

sikkerheten for barna og gir dem en trygg og 

forutsigbar hverdag. 

Det er derfor viktig at dere hjelper oss med: 

 Levere henteskjema (ta kontakt om du 

ikke har levert) 

 Send melding ved endringer av 
faste avtaler innen kl. 12.00 den 
dagen det gjelder.  (på tlf 
46811857/47639003/91522148) 

 
 På meldingen skal det stå: Fullt navn 

og klasse, fødselsdato og hvilken dato 
meldingen gjelder for. 

 Respekter at vi ikke tar imot beskjeder 
muntlig –dette er for deres barns 
sikkerhet. 

 Mellom 13.00 og 17.00 er det barna 
som er i fokus. Da tar vi ikke 
telefonen. Er det en nødsituasjon 
sender dere en melding, om vi ikke tar 
telefonen, så ringer vi tilbake så fort vi 
har mulighet. Telefontiden er ellers 
mellom 09.30 og 12.00 alle dager. 

 

Baseleder 1.og 2.trinn tlf: 46811857 

Baseleder 3. og 4.trinn tlf: 47639003 

Aktivitetsskoleleder: 91522148 

Ved henting: gi beskjed til den som har står i 
resepsjonen. Oppgi hvem du er og hvem du 
henter og hvilken klasse eleven går i. 
 
Åpningstider:  
Vi har åpent hver dag fra 07:30 til starter 
08:30. Vi stenger 17:00.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Her finner du informasjon om aktivitetene 

som blir tilbudt fra november og ut desember 

og i juleferien.  

Følg med fremover:  

Fra og med desember kommer barn med 

HELDAGSPLASS til å få lovt å melde seg på 

ulike påmeldingsaktiviteter innenfor 

fokusområdene i rammeplanen.  

For å nevne noen påmeldingsaktiviteter som 

kommer fremover i tiden: 

Kodekurs/programmering, dansekurs, teater, 

filmakademiet, kodekurs, forskerspirene. 

For aktiviteter med bindende påmelding er det 

viktig at eleven er på AKS under hele 

tidsrommet aktiviteten foregår – dette er en 

forutsetning for å delta. Vi ønsker at alle 

elevene våre skal oppleve mestring og glede. Å 

bli tatt ut av en aktivitet før man har fullført 

oppleves som frustrerende og kan føre til at 

barnet føler seg utenfor.  

Dersom du har halv plass (gratis kjernetid), 

men ønsker å delta på aktiviteter for 

heldagsplasser må man oppgradere til 

heldagsplass (gratis kjernetid). Gi oss beskjed 

om dette, så hjelper vi deg gjerne med å endra 

fra gratis til heldagsplass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULEFERIEN: 

Her melder du på ditt barn i juleferien: 

Kopier linken og fyll inn informasjon. 

https://www.cognitoforms.com/AKSVest

liSkole/PåmeldingIJuleferien 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vennlig hilsen alle oss på 

AKS VESTLI   

https://www.cognitoforms.com/AKSVestliSkole/PåmeldingIJuleferien
https://www.cognitoforms.com/AKSVestliSkole/PåmeldingIJuleferien


 

 

Måned Innhold/temaområder Arrangement og aktiviteter 

November  Dans og bevegelse 
 

 Uteleker og fysisk aktivitet 
 

 Juleforming og kreativitet 

 Språk og lesing 

  

 Yoga, juleverksted, show og dans for 1. trinn 

 Ballturnering, dans og yoga, juleverksted og 
vinteraktivitetsdag for 2.trinn 

 Stompshow, fotballcup, instrumentlaging/garageband, 
filmverksted for 3.trinn 

 Dansekurs, juleverksted, fotballcup/stafett/bowling, 
filmerksted  for 4. trinn 

 

 

Desember 
Juleferie:  
Uke 53 (28.-
30.des) 

 Juleverksted 

 Bake pepperkaker (hvis matlaging blir tillat) 

 Uteleker og fysisk aktivitet 

 Tall: +/- 1000 

 Språk og lesing: Ord og begreper 
 

 Juleverksted og aktiviteter fra november er 
gjennomgående for desember også 

  

 Arrangerte utflukter (mer info kommer) 

 Turer til Liastua og Jesperudjordet og bruk 
av nærmiljøet. 

 
 

 

Januar  Vinteraktiviteter: Snø og is 

 Uteleker og fysisk aktivitet 
 

 Matematikk: M: Hoderegning +/- 1000, tiervenner 
 

 Språk og lesing: Substantiv, adjektiv og verb 

 Vinteraktivitetsdag: Lage snømann og borg, aking osv. 

 Fryse farget vann 

 Refleksjakt i mørket 

 Skigåing/skiforeningen 

 Koding for 4. trinn 

 Barnemøter:  
o 1. trinn: 4. Januar 
o 2. trinn: 11. Januar 
o 3. trinn: 18. Januar 
o 4. trinn: 25. Januar  

 

 


