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Alle vi i Aktivitetsskolen gleder oss til at du skal begynne hos oss. Vi håper du 

kommer til å oppleve mye spennende og få mange gode venner i Aktivitetsskolen. 

Vi skal gjøre alt vi kan for at du vil trives hos oss. 

 

Aktivitetsskolen er i hovedsak et frivillig fritidstilbud for 1. - 4. trinnselever før og 

etter skolen, og for elever fra 5. – 7. trinn med særskilte behov. Vi holder åpent hver 

dag unntatt de røde. Vi holder også sommerstengt i hele juli. På vanlige dager har vi 

et bredt spekter med aktiviteter og åpne rom du kan være med på. Noen aktiviteter må 

du melde deg på, mens andre er åpne slik at du kan bli med akkurat når det måtte passe 

deg. Du vil alltid ha mulighet til å være ute eller på baserommet hvis du ikke ønsker 

å ta del i de organiserte aktivitetene. Vi håper uansett at du vil finne noen aktiviteter 

du liker, men hvis det er noe du savner er det bare å si i fra så kan vi se hva vi kan 

ordne. 

 

Videre i dette heftet vil du blant annet finne informasjon om rutiner, dagene i august 

og kontaktinformasjon. Hvis det er noe du lurer på som du ikke finner svar på i heftet 

er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi prøve å svare deg så godt vi kan. 

 

 

Velkommen skal du være! 

"Det er gøy med indianerdag i sommerferien" 
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Aktivitetsskolen (AKS) skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud 

som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Med utgangspunkt i 

elevenes alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av elevenes behov 

for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. Rektor er administrativ og faglig leder 

for Aktivitetsskolen. Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir en ramme for 

planlegging og gjennomføring, samt retning for innhold og organisering av tilbudet. 

 

Rammeplanen er bygd opp rundt fem 

målområder: 

• Natur, teknikk og miljø 

• Fysisk aktivitet og lek 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Mat og helse 

• Lekser og fordypning 

 

 

 

 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir i tillegg følgende føringer: 

• Aktivitetsskolen skal gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen. 

• Aktivitetsskolen skal ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert 

og forutsigbart. 

• Aktivitetsskolen er en viktig arena for videreutvikling av de grunnleggende 

ferdighetene. 

• Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. 

• Aktivitetsskolen skal ha en forankring i skolens ledelse. 
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• Aktivitetsskolen skal kjennetegnes som en arena preget av struktur og 

forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og 

tilgjengelig for elever og foresatte. 

 

Hele rammeplanen er mulig å lese på skolens hjemmeside: 

http://godlia.osloskolen.no  

 

I tillegg til Rammeplanen fokuserer vi også på 

veilederen for samarbeid mellom hjem og 

skole. Veilederen "Samarbeid hjem–skole" 

gir råd for å lykkes med hjem–

skolesamarbeidet for foresatte og 

medarbeidere i skole og AKS. 

Den legger vekt på at foresatte er en viktig 

del av det utvidede klassemiljøet og gir tips 

om hvordan ansatte og foresatte sammen kan 

bidra til et inkluderende skolemiljø.   

 

 

Her på Godlia ønsker vi også å fremheve tre andre tilleggsområder som vi ønsker at 

alle barn i AKS skal kunne kjenne seg igjen i.  
 

Trygghet:  Vi jobber for at du skal oppleve trygghet, både med de 

voksne og de andre barna. Du skal alltid bli hørt og du skal 

få hjelp når du trenger det.  

 

Selvstendighet: Du skal få lov til å bestemme mye selv, for eksempel når 

du vil spise, hvilke aktiviteter du vil være med på, om du 

vil være ute eller inne osv. Vi håper også at du lærer å ta 

http://godlia.osloskolen.no/
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vare på tingene dine og holder garderobeplassen ryddig, 

men det skal vi hjelpe deg med. 
 

Sosial utvikling: Vi skal hjelpe deg med å utvikle din sosiale kompetanse. 

Det vil blant annet si hvordan man oppfører seg mot andre, 

hvordan man snakker til hverandre og hvordan man har 

forskjellige roller i forskjellige situasjoner. Dette kan for 

eksempel være hvordan man kommer inn i lek, hvordan 

man er en god vinner (og taper) og mye mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Ridderuke med selvlagde sverd og skjold er moro" 
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I den første tiden din på AKS kommer vi til å gjøre alt vi kan for at du skal føle deg 
trygg før du starter på skolen. Når du kommer på din første dag vil du bli møtt av en 
av våre dyktige barneveiledere. Han eller hun vil så vise deg litt rundt på skolen og 
ikke minst hjelpe deg med å finne garderobeplassen din. Når omvisningen er over 
vil vi prøve å finne noe du kan gjøre enten inne på basen eller ute.  
 

Hver dag klokken 10.00 vil vi ha en felles samling for alle skolestarterne (2. – 4. 
trinn vil følge eget program). Det er derfor viktig at man ikke kommer senere enn 
klokken 10.00. I samlingene kommer vi til å fokusere på å bli kjent med hverandre 
gjennom forskjellige leker og aktiviteter. På slutten av samlingen vil vi spise lunsj 
sammen, så du må ha med deg matpakke og drikkeflaske hver dag. Senere på dagen 
vil vi servere mat som AKS står for. 
 

Vi kommer til å lage et aktivitetsprogram som gir en oversikt over hva som skjer de 
forskjellige dagene og om du må ha med deg noe spesielt. Dette blir hengt opp 
utenfor baserommet og publisert på hjemmesiden til skolen. 
 

Erfaringsmessig er det lurt å ta med skiftetøy allerede fra første dag. På dager med 
sterk sol ønsker vi at barna leveres ferdig innsmurte med solkrem, med ekstra 
solkrem i sekken.  
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Åpningstid:  
07.30 – skolestart / skoleslutt - 17.00 
(I skolens ferier: 07.30-17.00, hvis ikke annet er opplyst) 
 

 

Morgenåpning 07.30 - skolestart: 
En rolig start på dagen. Foresatte har ansvar for at man sier ifra til 
listeansvarlig at barna er kommet. Det er fint å innarbeide denne rutinen 
med en gang slik at elevene også skjønner at de må si ifra når de begynner å 
gå til skolen på egenhånd. Barna tegner, spiller spill og har rolige aktiviteter 
frem til litt over åtte da alle går ut.   
Vi har egen morgenåpning for 1. trinnselevene på egen base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"AKS har mange spill og monopol på baserommet er alltid 

populært" 
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Ved skoleslutt:  
En voksen fra Aktivitetsskolen kommer inn i klasserommet, krysser barna 
inn, gir og tar imot beskjeder. 
 
 

Utetid: 
Etter skolen er det utetid i minst 30 min. uansett vær. På dager med fint vær 
hender det vi stenger basen og er ute hele dagen. 

 
 

Måltidet: 
 Vi har egen kantine i 2. etasje hvor 

alle spiser sammen. Vi har lagt opp 
til at barna kan spise når de selv vil. 
Derfor åpner kjøkkenet klokken 
14.00 og stenger ca. 15.30. På den 
måten slipper barna å bryte opp lek 
eller aktiviteter for å gå og spise. 
Alle de voksne er flinke til å minne 
elevene om å gå og spise. Hvis det 
er noen elever som ikke spiser på 
AKS over tid vil vi ta kontakt med 
hjemmene. I starten vil 1. trinn 
spise og gjøre aktiviteter sammen til 
fastsatte tider.  

 

 
Aktiviteter: 

 Hver dag har vi tilbud om minimum én læringsstøttende, voksenstyrt 
aktivitet til hvert trinn. Denne aktiviteten er i tillegg til frilek på de åpne 
arenaer som baserom, byggerom, bibliotek eller ute. På disse arenaene kan 
elevene komme og gå som de selv vil. Noen av aktivitetene har påmelding 
mens de andre er organisert slik at elevene kan velge der og da om de vil 
delta eller ikke. De fleste aktivitetene vil stå på ukeplanene som sendes på 
mail. 

 

"Hjemmebakte rundstykker hver fredag er for 

mange et høydepunkt" 
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Henting:  
 Det er viktig at vi får beskjed når barnet blir hentet. Da går dere til 

listeansvarlig og blir krysset ut. Er det andre personer som skal hente enn det 
som står i IST-direkte må vi ha beskjed. Dette gjelder også hvis barnet skal 
være med noen hjem, eller dere må gi andre beskjeder. 

 
Hjemsending: 
 Vi anbefaler at alle elever i 1. klasse blir hentet og levert hver dag. Når 

elevene skal begynne å gå selv må man legge inn hjemsendingsavtaler i IST-
direkte. AKS tar ansvar for å si ifra til elevene i riktig tid, men der stopper 
vårt ansvar i forhold til at elevene kommer hjem til riktig tid og har med seg 
det man skal. 

 

Klær:  
 Barna må alltid ha tilstrekkelig med skiftetøy og klær etter vær. Det er 

foresattes og barnets ansvar å holde orden i kurven og på garderobeplassen. 
Før jule- og sommerferien må plassen tømmes for å kunne rengjøres. 
Resterende tøy blir da gitt bort 
til veldedige organisasjoner. Alt 
tøy må merkes! 

 

 
Ukeplaner: 
 Vi sender ut ukeplaner hver 

fredag. Disse inneholder viktig 
informasjon i tillegg til en 
oversikt over hva som skjer de 
forskjellige dagene. Vi sender 
hovedsakelig informasjonen på 
mail. 

 

 
 
 

"Noen av aktivitetene på AKS benytter også digitale 

hjelpemidler" 
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Turdag: 
 Vi har fast turdag, en dag hver uke, 

for 1. trinn. De forskjellige klassene 
rullerer på hvem som går på tur og 
hvem som er igjen på basen. Vi går til 
faste tursteder i nærområdet hvor vi 
har forskjellige aktiviteter, lager mat 
og koser oss.  

 

 
Organisering: 
 Aktivitetsskolen er fra og med 

skoleåret 2017/2018 delt i fire baser 
på trinn. Basene er lokalisert i eller i 
nærheten av klasserommene slik at man bare trenger å forholde seg til en 
garderobeplass.  
 

Dette skoleåret vil det være fire baseledere, ca. 25 barneveiledere og en kokk, 
i tillegg til en AKS-leder, som kommer til å gjøre alt vi kan for at du vil trives 
og lære masse.  

 

 

"Bål og et fang å sitte på gjør turen komplett" 

"På AKS kan man også være rockestjerner" 



 - 12 - 

Kontaktinformasjon for skoleåret 2018-2019 
 

Adresse:    Vetlandsveien 45  0671 Oslo 
 
Nyttige telefonnummer 
Skolens kontor:     22 75 74 00 
 
1. trinnsbasen      41 59 80 09 

   2. trinn      41 59 70 38 
3. trinn       41 59 70 63 
4. trinn       41 59 77 42 
Aktivitetsskoleleder:    22 75 74 10 
 
Nyttige e -postadresser 

 
Baseleder 1. trinn:  Karina Huse 

  karina.huse@osloskolen.no 
 

Baseleder 2. trinn:  Siri Persdatter Sortland 
   
 

Baseleder 3. trinn:  Veronica Kongsjorden 
    veronica.kongsjorden@osloskolen.no 
 
Baseleder 4. trinn:   Viktoria Jodin   

 viktoria.jodin@osloskolen.no  
 

AKS-leder: Henrik Wettre Holthe 
henrik.wettre.holthe@ude.oslo.kommune.no 

 
For mer informasjon kan du gå inn på skolens hjemmeside 
http://godlia.osloskolen.no. Der vil du blant annet finne Vedtekter for 
Aktivitetsskolen, diverse skjemaer, Rammeplanen og Oslostandarden.  

mailto:karina.huse@osloskolen.no
mailto:veronica.kongsjorden@osloskolen.no
mailto:viktoria.jodin@osloskolen.no
mailto:henrik.wettre.holthe@ude.oslo.kommune.no
http://godlia.osloskolen.no/
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Vi gleder oss til å treffe deg! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hilsen alle oss i Aktivitetsskolen! 


