
Dagsrytme på AKS, Lillebasen 

 
07.30-08.30:   Morgenvakt. I annekset, sammen med storebasen. 

Vi har to ansatte på morgenvakt. Vi tar imot barna i annekset. Her kommer 

barna og foreldrene og krysser barna inn fram til klokka er 08.15. Barna kan 

velge om de vil være inne eller ute. Når det første barnet vil ut blir en av de 

ansatte med. Inne har vi åpent i u. etasje. Barna kan tegne, lese bøker og 

blader eller leke i kjøkken kroken. Ute spiller vi fotball og stikkball hopper tau 

leker sisten eller andre leker. 

Det siste kvarteret er alle barna og begge ansatte ute. 

 
13.15 - 14.00:  Utetid og spising.  

Vi møter barna på skolen når de er ferdige, tar en prat med lærer, krysser de inn og 

følger de over for et lite måltid. Meny er oppslått utenfor klasserommene.  

Når barna kommer fra skolen og fram til klokka to er det utetid. Da skal alle de 

barna, som ikke er inne for å spise, være ute. Vi har de samme lekene som på 

morgenvakten i tillegg så har vi to byggesett som kan brukes til å bygge hytte 

med. Vi har også et gigant sjakk brett hvor barna kan spille sjakk. 14.00 åpner 

basene inne, men de barna som fortsatt vil være ute å leke kan selvsagt gjøre 

det. 14.00, når en del av barna går inn og det blir færre barn i skolegården tar 

vi også ut syklene og sparkesyklene våre. 

 

14.00 – 16.00: Lek ute og inne.         

 Aktiviteter inne kan være perling, veving og arbeid med forskjellig hobby-materiell, 

lego, togbane, Playmo. Ukeplan finnes utenfor hvert klasserom og på nett. Vi bruker 

gymsal en gang i uken. Skolens bibliotek ligger nære Lillebasen, så vi bruker det så 

mye vi har anledning til. Dette er barnas favorittrom.  

 

13.15-14.00: Utetid. 

Når barna kommer fra skolen og fram til klokka to er det utetid. Da skal alle de 

barna, som ikke er inne for å spise, være ute. Vi har de samme lekene som på 

morgenvakten i tillegg så har vi to byggesett som kan brukes til å bygge hytte 

med. Vi har også et gigant sjakk brett hvor barna kan spille sjakk. Klokken 

14.00 åpner basene inne, men de barna som fortsatt vil være ute å leke kan 

selvsagt gjøre det. Kl 1400, når en del av barna går inn og det blir færre barn i 

skolegården tar vi også ut syklene og sparkesyklene våre.  

16:00 - 16:30: Kl 16 begynner vi så smått og rydde, men det vil være anledning til å være   

  inne til nærmere stengetid. 

 


