
                                  Aktiviteter og den nye hverdagen på L-AKS 

 

 

Vår andre uke etter oppstart er over og vi har begynt å venne oss til vår nye hverdag.  

På grunn av forandringene som måtte til for å følge smittevernreglene har vi nå hatt en 

annerledes hverdag på AKS. Det er ikke like fritt å leke hvor man vil ute eller inne. Nå må 

barna være i klasserommene som de bruker i skoletiden også på AKS. Og vi har hatt en time 

utetid for alle hver dag. Utfordringene har vært større i forbindelse med planlegging og 

gjennomføringen av lek - baserte aktiviteter som engasjerer barna i klasserommene. Det på 

grunn av at leker og utstyr ikke kan blandes blant alle, men bare innenfor en gruppe. Vi har 

måttet gjøre innkjøp av flere leker og utstyr sånn at alle grupper har sine egne ting. Men som 

sagt har vi nå vært i gang i to uker og kommet godt inn i nye rutiner og planlegging av 

aktiviteter. Det kommer fremover til å bli flere aktiviteter som barna kan gjøre i 

klasserommene og vi vil ha mere utetid. Det kommer fortsatt til å være faste utetider i 

skoleområdene, men også muligheter for at gruppene kan gå på turer i nærområdene og 

være ute lengre. Da kan de ta med matpakke, drikke og utstyr til aktiviteter. Ved at vi ønsker 

å være mere ute og benytte oss mere av nærområdene så må dere foreldre være forberedt 

på at barna ikke er tilbake på skolen før ca. 15:30. Det er da viktig at dere samarbeider med 

oss i forbindelse med hentesituasjonen. Hvis dere skal hente før 15:30 må dere ringe og 

komme å hente der gruppen til barnet ditt er. Gi beskjed i god tid før henting. Det er også 

mulig å ringe oss for å høre om gruppen med ditt barn er på skolen eller i nærområdet som 

for eksempel Ola Narr eller Sofienbergparken.  

Se egen ukeplan.  

Tlf. 1. & 2. trinn: 479 71 388 

Hilsen alle oss på Lakkegata Aktivitetsskole  

tel:+4747971388

