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En tid du aldri vil 

glemme! 



 
 

 

Aktivitetsskolen Refstad (REA) er et tilbud for alle elever på 1.- 4. 

årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1.- 7. årstrinn. REA 

har for tiden 340 barn, fordelt på 4 baser. Vi legger vekt på et bredt 

aktivitetstilbud med morsomme aktiviteter for alle alderstrinn. 

Aktivitetsskolen skal 
kjennetegnes ved: 
 
• å være en del av et helhetlig 
tilbud til elevene i samarbeid med 
skolen 
 
• å være en alternativ læringsarena 
som støtter opp om elevenes 
faglige, sosiale og personlige 
utvikling 
 
• å ha et læringsstøttende 
aktivitetstilbud som er strukturert 
og forutsigbart 
 
• å gi gode muligheter for 
leksearbeid 

 

 

 

 

Aktivitetsskolen er åpen alle 

dager, fra skoleslutt til 17.00, og 

07.30-08.30 om morgenen.  

 

Vi er åpent i alle feriedager, 

bortsett fra julaften, nyttårsaften 

og røde dager. I juli måned holder 

vi sommerstengt. 



 

 



 

 

 

ÅRSPLAN 

2017/2018 

  

  

  

  

  

 AUGUST 

REA åpner 1. august 

Sommerleker uke 33 

Første skoledag mandag 21.08 

 

 
SEPTEMBER 

Oppstart av kurs 

Naturfagsuke uke 39 

 OKTOBER 

 Høstferie uke 40 

 Halloween-fest torsdag 26.10 

 NOVEMBER 

 Åpen julekveld torsdag 30.11 

DESEMBER 

Juleverksted 

Juleferie (siste skoledag før jul 21.12) 

  

JANUAR 

Føste skoledag etter juleferien 02.01 

Lysfest 

Oppstart av nytt kurssemester 

FEBRUAR 

REAlympics uke 6-7 

Karneval torsdag 15.02 

Vinterferie uke 8 

  

MARS 

REA-talenter torsdag 22. mars 

Påskeverksted 

Påskeferie 26.03-02.04 

APRIL 

Påskeferie 26.03-02.04 

 MAI 

 Åpen sommerkveld torsdag 24.05 

  

 JUNI 

 Hudøy 

  Fotballturnering 

 Siste skoledag før ferien 21.06 



 

 

 

Hva forventer vi av barna på Aktivitetsskolen Refstad 

 -At barna hilser og krysser seg inn når de kommer 

 -Tar av og på klær på egenhånd 

 -Henger opp klærne på garderobeplassen 

 -Holder garderobeplassen ryddig 

 -Sier fra når de trenger hjelp med påkledningen 

 -Sier fra når de er våte og trenger hjelp til å skifte 

 -Kan knyte sko (hvis ikke, bruke sko med borrelås) 

 -Rydder opp etter seg både inne og ute 

 -Sier fra hvis de har skriftlige beskjeder 

 -Lar private leker og mobiltelefon ligge i sekken 

 -Husker å krysse seg ut når de går hjem 

 



 

 

 

 

Hva forventer vi av foresatte på Aktivitetsskolen Refstad 

 -At barna har riktige klær som passer for årstiden 

 -At barna har rikelig med skiftetøy og innesko 

 -Alle klær, skotøy og utstyr skal være navnet 

 -Foresatte leser all informasjon som blir sendt ut 

 -Foresatte gir klare og tydelige beskjeder i god tid 

 -Foresatte, i samarbeid med barnet, rydder garderobeplassen jevnlig 

 -Foresatte svarer på spørreskjemaer 

 -Foresatte overholder frister (ferier/kurspåmelding) 

 -Foresatte overholder åpningstidene 

 -Foresatte henter barna etter at barnet er ferdig på påmeldt aktivitet 

 -Foresatte overholder hel og halv plass på REA 

 



 

 

 

Hva kan du forvente av oss på Aktivitetsskolen Refstad 

 -Barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det 

 -Barnet ditt skal bli sett hver dag og få hjelp til å etablere vennskap 

-Barnet ditt skal oppleve at de ansatte på REA er behjelpelige når barnet 

trenger hjelp 

-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 

-REA sørger for at dere får skriftlig informasjon om planlagte aktiviteter, 

turer og program for ferier 

 

 

 

 

 

 



  

 Aktivitetstilbud 

I tillegg til et godt utvalg av kurs, er det mye annet å finne på på REA. Mye av 

dette inngår i det vi liker å kalle frilek, mens andre aktiviteter organiseres av 

oss. Frilek er en fantastisk læringsarena, og det er viktig å også ha tid til valgfri 

lek mellom skole, lekser, kurs og fritidsaktiviteter. 

 
Hos oss skal alle trives og finne en aktivitet man trives med 
 
På Refstad aktivitetsskole ønsker vi å tilby aktiviteter for alle typer barn. 
Derfor har vi et bredt utvalg av leker, formingsmateriell, spill, 
naturfagsredskaper, bøker, gode råvarer til matlaging og materiell for fysiske 
aktiviteter. 
Vi er så heldige å ha et flott uteanlegg med stor plass. Vi har også tilgang til 
ishall, idrettshall, fotballbane, basketbane og ballbinge. 
 
På Refstad aktivitetsskole ønsker vi at alle barna skal føle de blir sett og tatt 
vare på. Det er kanskje derfor vi har så mange barn som ønsker å gå hos oss. 
Per dags dato har vi 340 barn som benytter vårt tilbud. 

 

 



  

 Utelek 

 

                           

 

 

 

 

Skolegården har mye å tilby. 

Barna kan klatre i trær, hoppe 

tau og strikk, leke i sandkassen, 

lage paradis, spille fotball i 

bingen, bruke lekeapparatene 

samt uteleker fra lekekottet, 

bruke ski og ake om vinteren. 

Barna har også tilgang til 

forskerbokser som de kan 

samle blomster og småkryp i. 

 

Vi drar på turer i skog og mark, 

og i byen i ferier og 

heldagsåpne dager. 

 

 

 

 

Dette er bare noe av det man kan 

finne på og gjøre på REA. Alle barn 

kan også komme med innspill til hva 

de ønsker å gjøre. Her finnes det 

nesten ingen begrensninger! 

 



  

Læringsstøttende aktiviteter 

Hva er læringsstøttende aktiviteter? Å definere begrepet læringsstøttende 

aktiviteter er ikke så enkelt. Vi ønsker å definere det som at barn lærer 

gjennom en lek, aktivitet eller et kurs. Lek og læring – hånd i hånd. Det er 

mye læring som skjer i hverdagen som barna ikke tenker over at er læring, 

og det er nettopp det vi vil at REA skal bidra med. Det barna lærer på skolen 

kan vi lære bort, bare på en annen morsom og kreativ måte! Her er det bare 

fantasien som setter grenser. 

Aktivitetsskolen skal ha aktiviteter/kurs innenfor disse fagområdene: 

 -Natur, teknikk og miljø 

 -Fysisk aktivitet og lek 

 -Kunst, kultur og kreativitet 

 -Mat og helse 

 -Leksehjelp og fordypning 

 

På REA har vi en fast plan hver uke, med faste aktiviteter/kurs hver dag. 

Disse kursene er det de ansatte som holder og planlegger, ut fra egne 

interesser og kunnskap. I kursene vil vi i tillegg til målområdene støtte opp 

under skolens fagutvikling og ha fokus på grunnleggende ferdigheter. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Å lese er både en ferdighet og en 

opplevelse. Med lesing kan man lære nye 

ting, en kan leve seg inn i andre verdener, få 

innblikk i andre mennesker og deres liv, og i 

prosessen kanskje lære noe nytt om seg selv 

også. 

Lesing er et viktig fokusområde på REA, på 

alle trinn. Barna skal få muligheten til å bli 

med på skolens bibliotek, og de skal ha 

voksne rundt seg som hjelper med å finne 

gode bøker og formidle litteratur. Vi vil ha 

høytlesing, fortelle historier og eventyr.  

Grunnlaget for lesing er det muntlige 

språket vårt – jo mer språk vi kan, jo lettere 

er det å lese med forståelse, og jo bedre 

leseopplevelser vil vi sannsynligvis få. Vi vil 

derfor også ha fokus på muntlig språk og 

hvordan vi kan bidra til å utvikle dette 

gjennom rollelek, andre leker og aktiviteter, 

rim, regler og sanger 

 

 

LESING SOM 

FOKUS-

OMRÅDE PÅ 

REA 



 

 

 

Våre målområder 

Natur, teknikk og miljø 

 

Lek og aktiviteter i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, 

bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens 

kjennetegn. Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek får barna 

mulighet til undring, refleksjon og å utforske ulike fenomen innen 

natur og teknikk. 

 

Fysisk aktivitet og lek 

 

Aktivitetsskolen skal legge til rette for at elevene videreutvikler sine 

sosiale og grunnleggende ferdigheter. Gjennom daglig fysisk aktivitet 

og lek får de muligheten til å etablere og utvikle vennskap. Dette får vi 

til ved å legge til rette for ulike aktiviteter hvor barna kan utfolde seg 

fysisk. 

 



   

Leksehjelp og fordypning  

Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid skal barna gis mulighet for 

faglig utvikling og progresjon. Skole og aktivitetsskole utveksler 

nødvendig informasjon om lekseplaner og årsplaner, slik at 

leksehjelpstilbudet blir godt. 

Hjelp til arbeid i lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike 

temaer og fagområder. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Elevens skal få oppleve kunst og kultur, samt utvikle sine kreative og 

estetiske evner, Aktivitetsskolen skal legge til rette for 

eksperimentering med ulike teknikker og materialer. Barna skal 

benytte forskjellige verktøy for å skape og utvikle kunst og kultur. 

Dette kan komme til uttrykk gjennom for eksempel kunst og 

håndverk, musikk dans, drama, film og foto. 

 

Mat og helse 

Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en 

læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Aktivitetsskolen gir 

barna kunnskap om måltidsvaner og skikker. Måltidet fører til at barna 

får fornyet energinivået slik at de er i stand til aktiv deltagelse i 

samspill og aktiviteter. Vi legger til rette for at barna får erfaring med 

å tilberede måltider. 

 



 
 

HUDØY 

Hudøyturen ble arrangert for første gang av Løren SFO i 1999. Siden har det vært 

arrangert hvert år. Nå har det hele blitt et gigantprosjekt med over 700 barn og 

voksne. Å reise hit er litt som å komme til en annen verden – det er en fantastisk 

opplevelse for både barna og de foresatte!  

Turen til Hudøy innebærer fem dagers overnatting, god mat og mange 

morsomme aktiviteter som for eksempel krabbefiske, bading, fotball, vannkrig,  

volleyball, Oliaden og ikke minst Kaptein Krok og Den Grønne Mannen.  

Nå har det nærmest blitt en folkeaksjon for den årlige turen, og noen har allerede 

”bestilt” plass for flere år frem i tid. Turen arrangeres av organisasjonen Aldri et år uten, 

som består av foreldre på Refstad skole. 

Aktivitetsskolen er alltid med! ☺   www.aldrietaruten.org 

 

 

http://www.aldrietaruten.org/


 

 

 

 

 

 

 



     

KURS PÅ REA 

Vi organiserer ulike aktiviteter gjennom kursene våre. På kurs kan man gjøre 

alt fra å lage hjemmelagde fiskepinner, til å øve på fotballskudd, lære 

sjakktaktikk, lage en kunstutstilling eller sette opp et teaterstykke. 

Det vil bli tilbudt et bredt utvalg av kurs på alle trinn, og alle barn skal kunne 

finne noe  spennende, lærerikt  og morsomt å holde på med her. Hvilke kurs 

som tilbys vil variere noe på de ulike trinnene. Dette fordi at kursene skal passe 

barnas alder, og fordi det vil variere noe hvilken kompetanse som finnes  

Vi deler året inn i to kurssemestre, vår og høst. Vi anbefaler to kurs i uka, det er 

viktig å også ha tid til frilek og andre aktiviteter mellom de faste, organiserte 

aktivitetene. 

Mer informasjon om kursene og hvilke kurs som tilbys på ditt barns trinn vil 

dere få ved skolestart. Her følger en oversikt over noen av kursene vi har hatt 

på REA. Mange av disse vil vi ta med oss videre i skoleåret 2016/2017, men 

noen vil kanskje bli byttet ut, eller så kan nye spennende kurs bli lagt til. 

På hjemmesiden vår, www.refstad.osloskolen.no, vil dere finne ukeplan for 

kurs og faste aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 



     

KURSENE PÅ REA - FORRIGE SKOLEÅR 

Kursplanen vil variere noe fra år til år – endelig kursplan for skoleåret 2017-

2018 kommer i august. Vi håper likevel at denne korte oversikten over kurs fra 

2016-2017 kan vise litt av alt det morsomme man kan holde på med på REA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiefortellerne 
Målområder: Leksehjelp 
og fordypning, kunst, 
kultur og kreativitet. 
 
Her leker vi oss med ulike 
måter å lage og fortelle 
historier på. Vi er 
kreative, bruker 
fantasien, drama, film og 
foto. Vi utvikler språket 
og lese- og 
skriveferdigheter. 
(1.trinn) 

Breakdance 
Målområder: Fysisk 
aktivitet og lek, kunst, 
kultur og kreativitet 
 
Breakdance-kurs med 
profejsonell 
dansepedagog. Her lærer 
man å danse, bruke 
kroppen og gjøre 
forskjellige triks og 
bevegelser – og vi har det 
veldig gøy! 
(1. og 2. trinn)  
 

Miljøagentene 
Målområder: Natur, 
teknikk og miljlø 
 
Her jobber vi med den 
vitkige oppgaven å redde 
planeten jorda. Vi lærer 
om naturen og miljøvern, 
undersøker og 
eksperimenterer. 
(2.trinn) 

   
 

Teater og drama 
Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
fysisk aktivitet og lek 
 
Her jobber vi med 
hvordan vi kan bruke 
kropp og stemme for å 
lage skuespill. Vi lærer 
replikker, danser, synger 
og leker.  
(2.trinn) 
 

Allidrett 
Målområder: Fysisk 
aktivitet og lek 
 
På allidrett prøver vi 
forskjellige typer idrett 
og ballspill. Vi trener 
motorikk, opprettholder 
god helse, samarbeider 
og har det gøy sammen. 
(2., 3. og 4. trinn) 
 

Kor 

Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet 
 
Her lærer vi alt fra kjente 
barnesanger til kule 
popsanger. Det er mye 
læring i musikk og sang, 
og det er en kilde til 
glede. Vi lærer om 
musikk, sang og bruk av 
stemmen, og vi prøver 
oss også på å lage vår 
egen sang 
(2. og 3. trinn) 
 

   
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst og kreativitet 

Målområde: Kunst, 
kultur og kreativitet 
 
På dette kurset kan vi 
male, tegne, klippe, 
forme og mye mer. Vi 
utforsker forskjellige 
kunstneriske teknikker 
og bruker fantasien. 
(2.trinn) 

Kokkekunst 
Målområder: Mat og 
helse 
 
Delta i matlaging og lær 
mer om sunne matretter. 
Vi bruker forskjellige 
oppskrifter, lager masse 
god mat, lærer om 
hygiene og 
kjøkkenredskaper m.m. 
(3. og 4. trinn) 

Fotball 
Målområder: Fysisk 
aktivitet og lek 
 
Her lærer vi forskjellige 
ferdigheter gjennom 
ulike øvelser, vi lærer å 
spille på lag, danne 
vennskap og å tenke på 
fair play. 
(3. og 4. trinn) 
 
 

   
 

Tegneserier 
Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
leksehjelp og fordypning 
 
Vi liker tegneserier, og  vi 
leser mye tegneserier! 
Her lærer vi mer om 
hvordan man lager en 
tegneserie, og de 
viktigste tingene man må 
gjøre for å lage ferdig sin 
helt egne tegneserie. 
(3.trinn) 
 

Einsteinklubben 
Målområder: Natur, 
teknikk og miljø 
 
Her skaper vi glede rundt 
naturfag, fysikk og kjemi 
– og viser at det kan være 
gøy! Vi gjør 
eksperimenter, lager 
hypotester, observerer, 
konstruerer og bygger. 
(3.trinn) 

Teater 

Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
fysisk aktivitet og lek 
 
Her kan du lære mer om 
drama, og få stå på en 
scene i trygge 
omgivelser. Vi har fokus 
på  språk og på 
improvisasjon i øvelser 
og leker. På slutten av 
året lager vi forestilling 
for foreldrene. 
(3. og 4.trinn) 
 

   
 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animasjon 

Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
natur, teknikk og miljø. 
 
Gir et spennende 
innblikk i animasjonens 
verden. Her lærer vi 
grunnleggende 
animasjon, bygger egne 
figurer og kulisser og 
lager vår egne filmer. 
(3.trinn) 

Lesehulen 

Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
leksehjelp og 
fordypning. 
 
Her har vi fokus på lesing 
og skriving, på en 
morsom og inspirerende 
mmåte. Vi skriver egne 
tekster og leser mange 
morsomme bøker. 
(3.trinn) 

Reodor Felgen 
Målområder: Natur, 
teknikk og miljø 
 
Her kan du lære om den 
mekanikken og 
vitenskapen vi har rundt 
oss hver dag. Vi bygger 
ting og redskaper (som 
katapulter, luftballonger 
og musikkinstrumenter), 
og vi tar ting fra 
hverandre for å se 
hvordan de fungerer. 
(4.trinn) 
 

   
 

Kreativklubben 
Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet 
 
Her holder vi på med 
kreative prosjekter. Vi 
blir kjent med ulike 
materialer og teknikker, 
bruker fantasien og lager 
masse fint! Bl.a. syr vi 
egne kosedyr, bygger 
kulisser og lærer å lage 
ansiktsmaling. 
(4.trinn) 
 

Bokklubben 

Målområder: Kunst, 
kultur og kreativitet, 
leksehjelp og fordypning 
 
Dette er kurset for deg 
som er glad i bøker! Vi 
har spennende og 
morsomme lesestunder, 
lærer om litteratur og vi 
skriver og illustrerer vår 
helt egen bok. 
(4.trinn) 

 
 
 
 

 

   
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leksehjelp 

På leksehjelp får barna sitte i fred og ro, og de vil få hjelp med leksene 

av en assistent fra REA. Her får alle den hjelpen de har behov for, 

uavhengig av nivå.  

En gang i uka vil det være leksehjelp i en time etter skoleslutt, i 

samarbeid med lærerne. Her er det valgfritt å gå, men barna får 

oppmuntring til å være med – vi sier fra om at det er lurt å være med 

på leksehjelpen. Det vil også være et tilbud om leksehjelp med 

pedagog til de som har behov for det. 

Det vil bli tilbudt leksehjelp med assistent fra REA flere 

dager/tidspunkter. Disse kan variere noe fra base til base. Dere vil få 

beskjed om tider for leksehjelpen i august. 

 

 



 

 

 

FØRSTE 

TRINN 

 

 

Ny på REA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon 

Baseleder: Idun Margete Bakke 

E-post:  idun.bakke@ude.oslo.kommune.no 

Telefon:  24058897 

Basen:  1. etasje i paviljongen 

Åpner:  Klokka 07.30 på baserommet rett frem 

 Stenger:  Klokka 17.00 på baserommet rett frem 

 

Alle beskjeder gis på mail/telefon til baseleder innen 12.00 samme 

dag. Det er mulig å registrere andre enn foresatte som faste hentere, 

og etterhvert sette opp faste avtaler for å gå hjem selv (etter jul). 

En nærmere presentasjon av assistentene vil bli delt ut ved skolestart. 

 

 

mailto:idun.bakke@ude.oslo.kommune.no


 

 

Fokusområde på 1.trinn 

Trygghet og omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REA er en arena for å skape trygghet og gode relasjoner til hverandre, 

og det første året er det dette vi vil ha fokus på. Hvordan skaper vi 

gode relasjoner, hva vil det si å være en venn?  

REA skal være et trygt og godt sted å være, hvor vi er greie med 

hverandre og lærer nye ting gjennom lek og kreativitet.  

Det første halvåret på 1.trinn vil vi jobbe med akkurat dette, og venter 

derfor med å starte opp kurs med påmelding frem til vårsemesteret. 

Vi vil allikevel ha ”smaksprøver” på de ulike kursene som kommer til 

våren, og ha det moro med ulike prosjekter. Det vil også bli 

gjennomført leksehjelp fra høsten av.  

 



 

 

 

ANDRE 

TRINN 

 
 

Ikke minst 

lengre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon 

Baseleder: Lisa Marie Sandnes Hestad 

E-post:  lisa.hestad@ude.oslo.kommune.no 

Telefon:  24058895 

Basen:  2. etasje i paviljongen 

Åpner:  Klokka 07.30 på baserommet rett frem 

 Stenger:  Klokka 17.00 på baserommet rett frem 

 

Alle beskjeder gis på mail til baseleder innen kl.12.00, får du ikke svar på 

mailen betyr det at den ikke er lest. Beskjeder kan også noteres på 

"beskjedlappen" hver morgen, gjør dere oppmerksom på at dette er på eget 

ansvar.  

Det er mulig å sette opp faste avtaler for hjemsending og/eller registrere 

andre enn foresatte som faste hentere. Dette må gjøres via mail! 

 

  

 

mailto:lisa.hestad@ude.oslo.kommune.no


 

 

Fokus på 2. trinn 

  
 

REA skal være en alternativ læringsarena som støtter under 

skolens læreplaner gjennom våre faste kurs. Samtidig skal vi 

tilrettelegge for frilek, organiserte leker og aktiviteter. Vårt 

hovedmål gjennom hele året er å gi barna og foresatte en trygg, 

omsorgsfull, lærerik og positiv hverdag. Dette ved hjelp av gode 

rammer og rutiner.  

 

Dere kan likevel forvente dere en hektisk og noe kaotisk hverdag, 

og vi kommer til å gjøre mye sammen! Vi vil le, rope, hviske, gråte, 

tulle og tøyse, få trøst, være uenige og tilslutt bli enige, rote 

masse, rydde opp etter oss, få tilsnakk, få ros, lære nye leker, lære 

bort leker, få nye venner, krangle med venner, lære å bli venner 

igjen, lære oss å respektere hverandre, være nysgjerrige, spørre 

og undre, finne ut av svarene en lurer på… det så er mye vi skal 

igjennom, og alt er en læringsprosess. Vi skal lære oss selv å 

kjenne, like mye som å lære oss å bli kjent med andre.  

 

Kanskje finner du noe du er god til, som du ikke visste fra før? Og 

kanskje du finner ut noe du ikke er like god til, og det er greit. For 

vi kan ikke være verdensmester i alt! 



 

 

TREDJE 

TRINN 

 

 

 

 

 

Nye 

muligheter 

 



 

 

 

Praktisk informasjon 

Baseleder: Maria Eva Orieta 

E-post:  maria.orieta@ude.oslo.kommune.no 

Telefon:  24058894 

Basen:  1. etasje i hovedbygget 

Åpner:  Klokka 07.30 på baserommet 

 Stenger:  Klokka 17.00 på baserommet 

Beskjeder angående hjemsending sendes på e-post til baseleder innen 

klokka 12.00 samme dag. 

Vi ber foresatte om å lage faste avtaler for hjemsending. 

Basen har en beskjedbok som kan brukes av foresatte som leverer om 

morgenen. 

 

mailto:maria.orieta@ude.oslo.kommune.no


 

 

Fokus på 3. trinn 

Vi gleder oss til å starte skoleåret 2017-18 i nye lokaler i hovedbygget.  

3.trinnsbasen skal være et godt og trygt sted å være i. De ansatte skal hjelpe 

barna med å utvikle nye vennskap, sette dem i gang med morsomme 

aktiviteter og lek, og veilede dem når det oppstår vanskelig situasjoner. 

                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter  

Vi vil jobbe for at alle barn på trinnet 

skal få et aktivitetstilbud som gjør at 

hverdagen er trygg, morsom, og 

inneholder tid til læring og venner.   

Vi vi tilby nye kurs, og fortsette med 

noen av de kursene vi har hatt på 

2.trinn.  

Nytt er at kursene skal være gå over 

kortere perioder slik at flere barn kan 

delta, og slik at vi får tid til flere kurs. 

Vi skal også jobbe mer med prosjekter 

som involverer hele basen.  

Tid til frilek både ute og inne er også 

viktig og noe vi også vil prioritere. 

 
 



 

 

FJERDE 

TRINN 

 

 

Siste året  

på REA 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon 

 Baseledere: Alem Leto 

 E-post:  alem.leto@ude.oslo.kommune.no 

 Telefon:  24058896 

 Basen:  1. etasje hovedbygget 

 Åpner:  07.30 på baserommet 

 Stenger:  17.00 på baserommet 

 

Alle beskjeder gis til baseleder på mail/telefon innen 12.00 samme dag. Det er 

mulig å sette opp faste avtaler og/eller registrere andre enn foresatte som 

faste hentere. 

En nærmere presentasjon av de ansatte kommer ved skolestart. 
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Fokus på 4. trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Til deg som skal begynne i fjerde klasse: 

Vi skal lage en fantastisk base med mange muligheter og morsomheter 

og vi håper at du ønsker å være en del av basen vår det siste året også. 

Og siden dette er det siste året, ønsker vi å gi deg et år som er bedre 

enn de tre første og der vi gjør litt andre ting enn vi har gjort til nå. For å 

få dette til, ønsker vi å ha fokus på blant annet aktiviteter, en flott base, 

superfredager og mye mer. 

Aktiviteter 

Vi skal satse på aktiviteter som er 

populære og som vi vet det er mange 

søkere til. Aktivitetene vi kommer til å 

tilby, vil være aktiviteter som passer 

en fjerdeklassing bra, og som gir litt 

større utfordringer og skaper litt mer 

undring enn aktivitetene på de yngre 

trinnene. Samtidig skal vi passe på at 

vi dekker målområdene i 

rammeplanen. Kvalitet vil gå foran 

kvantitet og det skal være en større 

sammenheng mellom temaene på de 

ulike aktivitetene. 

Basen 

En fjerdetrinns-base skal være 

annerledes enn de tre andre basene på 

REA. Det har vi tenkt å gjøre noe med 

neste år. Vi kommer til å bruke de 

samme rommene alle tidligere barn på 

fjerde trinn har brukt, men vi kommer 

til å ta mer hensyn til innredningen av 

basen som skal bære mer preg av å 

være en fjerdetrinns-base og dekke de 

behovene barna på trinnet har. Her skal 

man få mulighet til strikke, spille en 

eller flere runder bordspill med sine 

venner, høre på musikk, bygge med 

lego og andre materialer, føre 

hyggelige samtaler med sine venner og 

mye mer.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Superfredager 

En gang i måneden vil vi ha 

superfredager på fjerde trinn. 

Fredagene vil ha ulike temaer og skal 

handle om noe spesielt som vi ikke 

gjør ellers. Superfredager vil på 

mange måter være en liten fest og 

skal være gøy og morsomt. Dette er 

noe alle skal glede seg til og være en 

fin måte å avslutte en måned på.  

 

Avslutning i juni 

Selv om avslutninger kan være litt triste 

så er det også noe som gir minner for 

livet. Når fjerde året er ferdig, skal vi gi 

barna en super avslutning på REA, både 

i form av å gjøre noe gøy i juni like før 

sommerferie og en stor 

sommeravslutning med et bra show 

som er utført av barna på vår base.  For 

å få til en spesiell avslutningsdag i juni 

der vi enten besøker noe morsomt i 

Oslo eller finner på noe annet, skal vi 

forberede oss til dette gjennom hele 

skoleåret på fjerde trinn. 

 

Og mye mer….Dette er bare noen av mange ting vi skal ha fokus på. Vi 

voksne er klare og gleder oss og er veldig til å sette i gang med fjerde 

året på REA og vi gleder oss til å se deg igjen på basen vår. Sammen 

skal vi skape et minnerikt år! ☺ 

 

 



BASELEDERNE PÅ REA 
 

 

 

 

 

Mitt navn er Idun og jeg er så heldig at jeg 

får være baseleder på 1. trinn dette året. 

Jeg er 26 år. Tidligere på REA har jeg drevet 

masse med teater, og på fritiden spiller jeg 

litt innebandy. Jeg har jobbet på REA siden 

våren 2013, og jeg ser på jobben min som 

drømmejobben. Min visjon for REA er at 

barna skal sitte igjen med et godt 

barndomsminne de kan se tilbake på i lang 

tid. 

 

IDUN 

Hei og hopp! Jeg er Lisa, er 24 år og 

kommer fra Hustad som ligger utenfor 

Molde. Jeg har jobbet på REA i 4,5 år og 

trives svært godt! Ved siden av jobb som 

baseleder på 2.trinn, er jeg på mitt 3. 

studieår i barnehagelærerutdanningen. Jeg 

har en genuin glede av å jobbe med barn, 

og gleder masse til et lærerikt og 

spennende år med 2.trinnsbarna!  

Gleder meg til å se dere alle! 😊  

 

LISA 



BASELEDERNE PÅ REA 
 

 

 

 

 

Hei alle! Jeg er Maria og er baseleder på 3. 

trinn. Jeg liker å spille gitar, svømme i 

havet, være sammen med familien min og 

kose med katten min. Jeg jobber på REA 

fordijeg liker å jobbe med aktiviteter for 

barn. Jeg synes det er viktig å passe på at 

alle barn har det bra på REA. Jobben min er 

også å gi god informasjon til foresatte, og å 

passe på at alle voksne som jobber på REA 

alltid er klare for å ta dere imot på en god 

måte. 

 

MARIA 

Alem Leto, 32 år. Jeg har fulgt trinnet hele veien 

fra 1.klasse og gleder meg veldig til å komme i 

gang med det som blir det siste året på REA for 

dette trinnet og forhåpentligvis også det beste. 

Det er viktig for meg at barna opplever trygghet 

og omsorg på basen, der voksne veileder og 

hjelper de i ulike situasjoner som oppstår. 

Samtidig skal aktivitetstilbudet vårt preges av 

kvalitet der barnas faglige og sosiale utvikling er i 

fokus. Av mine hobbyer vil jeg trekke frem fotball 

og sport generelt, men jeg har også ledet kurs 

som faller under andre målområder i 

rammeplanen, som f.eks Einsteinklubben. 

Mitt mål for dette året er å gi trinnet et 

uforglemmelig år med mange høydepunkter og 

en bra avslutning på på Aktivitetsskolen Refstad. 

 

ALEM 



     

Infoside på facebook 

Du finner oss også på facebook. Her har vi en infoside med litt informasjon om 

oss og hva vi holder på med. Siden blir oppdatert med beskjeder og 

påminnelser – så her kan det være greit å følge med 😊 

Du finner siden vår under navnet Refstad Aktivitetsskole-REA. 

 

 

Titt også gjerne innom skolens hjemmeside www.refstad.osloskolen.no 

Her finner dere informasjon om både skolen og Aktivitetsskolen. 

 

 

 

http://www.refstad.osloskolen.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


