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Hei på deg som skal begynne i 1. klasse! 

Jeg kan tenke meg at du er spent på å begynne på skolen! 

Skolen begynner den 16. august, men før det er du velkommen til aktivitetsskolen, som vi kaller 

REA (Refstad Aktivitetsskole). Vi har heldagsåpent: 07:30-16:30 f.o.m 2.august og frem til og 

med torsdag 12.august. Da har du mulighet for å komme hit og bli litt kjent med både barn og 

voksne før skolen begynner. Fredag 13. august har aktivitetsskolen stengt grunnet 

planleggingsdag med lærerne. 

Du kommer til å gå på base 1, sammen med de andre som skal begynne i 1. klasse. Det er den 

basen du besøkte like før sommerferien som også har et kjøkken. De større barna har sine egne 

baser et annet sted i bygget, men ikke langt unna base 1.  

Baselederen på base 1 er Ingeborg Tversland. Hun er, akkurat som deg, ny på skolen, og starter 

i jobben 13. august. Det vil komme mer informasjon om de voksne på base 1 i løpet av juli. 
 

Fram til skolestart satser vi på å bli kjent med hverandre gjennom lek og moro. Vi kommer til å ha 

spennende aktiviteter både ute og inne. Vi skal være mye ute, så du trenger å ha med deg 

skiftetøy og klær til all slags vær. Regler og rutiner er viktig både på REA og på skolen. Vi er 

derfor veldig opptatt av å lære alle dere nye barna hvordan vi ønsker at det skal være hos oss og 

på skolen. Det gjør det mye lettere for dere når skolen endelig starter. 
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Aktiviteter og hverdagen på REA i sommer 

 

For at oppstarten skal bli best mulig, gjør vi alt vi kan for å trygge barna. Det er mye nytt og ting 

er ofte mye større enn det de er vant til fra barnehagen. Vi er derfor ekstra bemannet i de første 

ukene, på denne måten får vi muligheten til å gi barna ekstra oppmerksomhet og følge dem 

tettere opp. I oppstarts ukene legger vi opp til en forutsigbar dagsrytme. Tidspunktene i 

ukeplanen er veiledende. Vi ønsker å tilpasse oss gruppen, og de behovene de har akkurat 

denne dagen 

Spisestund  

Vi har spising kl. 10.00 og kl. 13.30 hver dag. Måltid nummer to er et varmt måltid servert fra oss. 

Vi jobber mye med matro. På aktivitetsskolen er vi opptatt av matglede og måltidet som en 

sosialarena med rolig snakk rundt bordet. Samtidig øver vi på å kunne holde oppmerksomheten 

og lytte til høytlesing og annen voksenstyrt aktivitet. I hverdagen vil det under spising i klasserom 

settes større krav til ro i måltidsituasjonen. Derfor setter vi ekstra fokus på dette i oppstarten.  

Utelek  

I oppstarts ukene er vi mye ute i skolegården. Vi utforsker, finner nye og gamle lekekamerater, 

samt lærer regler for skolegården. De voksne legger til rette for å inkludere alle i lek. Dette 

spesielt ved å lære bort og sette i gang ulike voksenstyrte aktiviteter. For oss er det viktig at 

barna blir kjent med de andre i 1.klasse. Derfor vil barna den første tiden få benytte skolegården i 

stor grad alene, uten eldre barn. Vi ønsker at barna først er trygge på hverandre og omgivelsene 

før de får leke med de eldste barna.  

Turer  

Noen dager går vi på tur i nærmiljøet. Dette skjer i kjernetiden, og vi gir beskjed i forveien om de 

trenger noe ekstra denne dagen. I skoletiden er det mye turer, og vi på REA ønsker også å ta 

med barna på turer igjennom skoleåret. Derfor begynner vi allerede de første ukene med å øve 

på turrutiner. De første turene går til Veitvetparken. Dette er en kort tur, men gir gode muligheter 

på å øve på å være trygg i trafikken med å gå på fortau, i boligområder uten fortau og over 

gangfelt. Ikke minst er det godt med forandring av uteområde. Vi tar også turen til andre steder litt 

lengre unna om vi mener gruppen er klar for det. På turdager kan noen poster i ukeplanen utgå. 

Samlingsstund  

Samlingsstunden er en tid vi bruker til å bli godt kjent med barna og gi dem viktig informasjon for 

en god overgang til skole og REA. Hver dag har vi ulike navne- og bli kjentleker, samt sang, dans 

eller lesestund. I tillegg bruker vi denne stunden til å snakke om temaer innenfor både 

sosialkompetanse og REA/skolens rutiner og regler. Vi øver på ulike rutiner, og har omvisning 

rundt på skolen i mindre grupper. 

Gymsal og bibliotek  

Vi er i gymsalen eller på biblioteket etter samlingsstunden. Her legger vi opp til leker som skaper 

trygghet og tilhørighet. Hovedsakelig har vi fellesleker som inkluderer alle i leken. Vi ønsker her 

og å gjøre barna kjent med de regler og rutiner som er knyttet til aktiviteter i disse rommene. 

Dette er noe vi bruker mye tid på de første ukene. I gymsalen kommer vi til å spille stikkball, 

hjørnefotball, hinderløype og ha frilek. 
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Klasserom og basen  

På basen kommer vi til å henge opp og ta bilder av kunst eller andre ting barna produserer på 

AKS. Vi henger opp tegninger og maleri barna lager på veggene og stiller ut legokonstruksjoner 

på egen hylle. Barna har på basen tilgang på masse leker og forskjellige spill. Vi bruker 

klasserommene som lekerom på AKS. Der har en voksen ansvaret for å gjennomføre ulike 

aktiviteter. Vanlige aktiviteter på klasserom kan være just dance, perling, tegning, bingo, brettspill, 

lesing o.l. 

 

Fast ukeplan på base 1  

Vi ser for oss en slik dagsplan på base 1 i uke 31 og 32. Det kan komme noe endringer, men i 

hovedsak vil det se sånn ut. 

 

 


