
Bogstad Aktivitetsskole
Velkommen til



DAGSRYTME NÅR VI HAR HELDAGSÅPENT

▸ 07.30 - 09.00 Morgenåpning på AKS-rommet 

▸ 09.00 - 11.00 Formiddagsaktiviteter inne og ute 

▸ 11.00 - 11.30 Formiddagsmat (matpakke) 

▸ 11.30 - 14.00 Ettermiddagsaktivteter inne og ute 

▸ 14.00 - 14.30 Ettermiddagsmat (matpakke eller varmmat) 

▸ 14.30 -15.15 Utetid 

▸ 15.15 -16.00 Siste aktivetsøkt 

▸ 16.00 - 17.00 Avslutningstimen inne eller ute 



UKEPLANEN FOR NESTE UKE



VÅRT MÅL FOR TIDEN FREM TIL SKOLESTART

▸ Barna skal bli kjent med hverandre 

▸ Barna skal bli trygge på skoleområdet 

▸ De forbereder seg på skoledagen ved å øve bla: 

▸ Gå på rekke til og fra aktiviteter 

▸ Sitte i lyttekrok før og etter øktene 

▸ Ha god oppførsel i garderobene



DAGSRYTME 

▸ 14.00 - 14.20, spisestund, matpakke eller varmmat 

▸ 14.20 - 15.00, utetid (lekestjerner to dager i uka 

▸ 15.00 - 16.00 organiserte aktiviteter 

▸ 16.00 -16.30 utetid 

▸ 16.30 - 17.00 dagen rundes av på AKSrommet eller ute



UKEPLAN FOR FØRSTE SKOLEUKE I FJOR



HØSTSEMESTERET PÅ AKS

▸ August, oppstart og åpne aktiviteter (Planleggingsdag 16.8) 

▸ September, påmelding og oppstart til første runde AKS-kurs 
og høstferiepåmelding 

▸ Oktober, høstferie med heldagsåpent. Påmelding og oppstart 
andre runde AKS-kurs. Påmelding alpintskolen i januar 

▸ November, åpne aktiviteter og forberedelser til jul. Påmelding 
til juleferien  

▸ Desember, juleverksteder, julekaffe og juleferie



HVORDAN KOMBINERE LEK OG 
LÆRING? 

En utfordring vi har i AKS



PÅ BOGSTAD GJØR VI DETTE FOR Å FÅ DET TIL

▸ Leder og deltar i innsatsen «Lesing og regning i AKS 

▸ En lærer er koordinator for samarbeid mellom skole og AKS 

▸ Legger til rette for lek, både fri og organisert  

▸ Legger til rette for læring gjennom lek 

▸ Spennende og lærerike kurs 

▸ Variert aktivitetstilbud, barna kan velge selv 

▸ Bruker naturen og tingene rundt oss til læring



PLANLAGTE AKS-KURS FOR BARNA I HØST

▸ Fotballskole 

▸ Kokkekurs 

▸ Friluftsagenter 

▸ Turn 

▸ Dans eller drama 

▸ Forskerspirer 

▸ Bryting



KURSKATALOG OG DIGITAL PÅMELDING

▸ Informasjon om 
kursene i digital 
kurskatalog 

▸ Elektronisk 
påmelding via 
Google Forms 

▸ Viktig å holde 
fristene



KOMMUNIKASJON MELLOM DERE OG OSS

▸ Beskjeder til basen om elever før kl 12 

▸ E-post 

▸ Appen «Skolemelding» 

▸ SMS/Teletopia

-Og så er det veldig hyggelig å snakke med hverandre!



KURS-AKS



Bryting

Kokkekurs Forskerspirer



FRILUFTSAGENTENE

Bruk kniv

Brenn bål



VINTER-AKS



Skitur i Sørkedalen



Skøytegåing på Bogstad Vinterparadis



Alpinskole i Tryvann



VÅR-AKS



Vi sår og planter til BOGSTDHAGEN



Takk for oppmerksomheten!


