
Dagsrytme på AKS, Storebasen 
 

07.30-08.30: Morgenvakt. 

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. 

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. 

 

13.15-16.45: Spisetid. 

Barna spiser på kjøkkenet i underetasjen. Vi begynner med det trinnet som 

slutter først og det rullerer til alle trinnene har fått mulighet til å spise. 

Kjøkkenpersonalet går rundt og roper inn trinnene etter hvert som det blir 

plass på kjøkkenet.  

 

14.00-16.00: Innetid 

  Barna kan være i underetasjen, 1. og 2. etasje. 

 

  I underetasjen har vi de samme lekene som på morgenvakten. 

 

1. etg er hobbyavdelingen vår. Der har barna alltid mulighet til å perle. Vi 

kjører hobbyaktiviteter som tegning/maling, papirkunst, strikking/hekling, 

brodering, toving og smykkelaging.  

Vi har et lite bibliotek hvor barna kan lese bøker og tegneserier eller høre på 

musikk og lydbøker. Dette er et stillerom hvor barna kan få slappe av i en 

hektisk hverdag. 

 

I 2. etg er lekerommene våre. Her har vi figurrom med plastfigurer, playmobil 

figurer, dukketeater og bilbane. Vi har et Legorom og et Barbierom.   

Vi har byggeputer, kaplaklosser og togbane, tegning og brettspill. 

 

 

16.00-16.30: Ryddetid. Utetid. AKS stenger. 


