


Velkommen til innskriving på  

Lakkegata skole  

Overgangen fra barnehage til skole og AKS  

er en stor milepæl i barns liv, den kan oppleves  

både som spennende og litt skummel for  

både barn og foresatte. 

 

Det er mye nytt som møter barna de første dagene 

på skole/AKS. Derfor er det viktig at vi forbereder 

barna så godt vi kan til skolestart.   

 

Noen tips til  

skolestarteren. 

• Snakk positivt om skole og AKS. 

• Besøk skolen så ofte dere kan,  

bruk skolegården på fritiden. 

• Snakk med barnehagen om å besøke skolen,  

skolen er åpen for besøk fra barnehagene  

hver fredag fram til skoleferien.  

• Se «Skolestarterne» på NRK 

Starte tidlig på AKS, AKS åpner 1. august. 



Slik ser en skoledag  

ut på Lakkegata  

          

Mandager 08:30—13:35 

Tirsdager 08:30—13:35  

Onsdager 08:30—13:35 

Torsdager 08:30—12:50 

Fredager 08:30—13:35 

Tid   

7:30 - 8:30 Morgenåpent på AKS 

8:30 Undervisningstid starter 

8:30 - 10:30 Samarbeidsundervisning 

10:30 - 11:20 Matpause/ storefri 

11:20 - 11:50 Fag 

11:50 - 12:20 Fag 

12:20 - 12:50 Fag 

12:50 - 13:05 Friminutt 

13:05 - 13:35 Fag 

  Skoleslutt/AKS start  

Etter skoleslutt Spisetid på AKS 

Fra skoleslutt 

til 17:00 

Forskjellige aktiviteter på AKS 



Verdier på Lakkegata skole 

og AKS 

 

- Være positive og hensynsfulle,  

og å gi hjelp til dem som trenger det. 

- Aldri mobbe andre, komme med trusler,  

komme med stygge og sårende ord eller  

skade andre ved å bruke vold. 

- Behandle andre slik du vil at de skal behandle deg. 

- Følge verdiene samhold, raushet, ambisjoner og 

stolthet i det sosiale og det faglige. 

- Møte presis og vis god oppførsel både  

på og utenfor skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

                               LAKKEGATA SKOLE & AKS 



Praktiske ting det er  

fint å øve på frem  

til skolestart 

 

- Kle av og på seg selv 

- Toalettbesøk. 

- Tren på å henge opp tøy og rydde etter seg. 

- Legge ting på plass etter bruk. 

- Åpne og lukke sekken. 

- Åpne og lukke glidelås  

- Knytte sko / borrelås 

 

 

 

 

 



Tips til bøker  

 

- Anna Fiske : "Hvordan begynne på skolen" 

- Alf Prøysen: "Geitekillingen som kunne telle til ti" 

- Lisa Aisato: "Odd er et egg" 

- Jakob Martin Strid: "Den kjempestore pæra" 

 

 

Tips til spill 

Spill som er fint å øve på:  

- Ludo 

-Villkatten 

- Tre på rad 

- Gjett hvem 

- Alias  

 

 

 



Hva kan du forvente av oss 

på Lakkegata skole og AKS 

 

- Barnet ditt skal få trøst og  

  omsorg når det trenger det. 

- Barnet ditt skal bli sett hver dag  

   å få hjelp til å etablere vennskap. 

- Barnet ditt skal oppleve at de ansatte på Skolen/     

  AKS er behjelpelige når barnet trenger hjelp. 

- Barnet ditt skal få tilbud om  

   forskjellige aktiviteter. 

- Vi tar kontakt med dere hvis vi er bekymret  

   for noe som gjelder ditt barn. 

- At vi viser respekt for deg og ditt barn. 

- At vi samarbeider til barnets beste. 

- Skolen sørger for at ukeplaner og planlagte  

   aktiviteter ligger på skolens hjemmesider.  

- At vi hilser når dere kommer. 

- At vi tar bekymringer og tilbakemeldinger  

  fra foresatte og barn på alvor. 

- At du får svar på beskjeder/forespørsler  

  du sender via e-post eller SMS.  




