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Kjelsås Aktivitetsskole  

Velkommen til oss! 

Skoleåret 2021/2022 

Kjære alle elever og foresatte ved høstens 1.trinn. Velkommen skal dere være til 

aktivitetsskolen Kjelsås. Dette heftet skal gi dere et godt innblikk i hva aktivitetsskolen 

er, regler og annen praktisk informasjon. Samtidig skal dere få presentert hva vi tilbyr 

av aktiviteter, og hva dere kan forvente av oss. Vi gleder oss masse til å møte de nye 

1.klassingene. God lesning. 

 

Praktisk informasjon 

Aktivitetsskolen åpner tirsdag 3. august 2021. Aktivitetsskolen har planleggingsdag 2. 

august hele dagen og er derfor stengt. Fredag 13.august stenger Aktivitetsskolen 

12:00 da vi har planleggingstid sammen med lærerne. AKS er åpent fra 07.30 – 16.45 

med forbehold om gult nivå. AKS holder stengt på morgenen første skoledag, men 

holder åpent etter endt første skoledag. 1. trinn AKS holder til i klasserommene og har 

aktivitetsrom i kjelleren i gamlebygget, ved inngang D. Baseleder for årets 1.trinn er 

Marcus Langørgen Kolstad. Han har jobbet på AKS i 1,5 år og jobbet som baseleder 

på 1.trinn før. Ta kontakt med Marcus om det er noen spørsmål vedrørende AKS. 

Kontaktinformasjon finner du nedenfor.  

 
 

 

Kontaktinformasjon: 

 
Marcus Langørgen Kolstad                      Avdelingstelefon: 91 17 23 42 

Baseleder AKS 1.trinn                                Marcus.l.kolstad@osloskolen.no  
 

Andre Almstrøm                                         97 46 43 79 

Leder AKS                                                   Andre.Almstrom@ude.oslo.kommune.no 

mailto:Marcus.l.kolstad@osloskolen.no
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Hva er egentlig Aktivitetsskolen? 

Aktivitetsskolen (AKS), som skolefritidsordningen heter i Oslo, skal bidra til å styrke 

barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. I AKS får elevene leke og lære 

sammen med de andre elevene på skolen, og møter gode og kompetente voksne som 

bidrar til at skole og AKS henger sammen. AKS tilbyr spennende og morsomme 

aktiviteter. Kjelsås Aktivitetsskole lager egne planer for sin aktivitetsskole, men 

forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen. Det er den vi drifter etter. Les mer om 

rammeplanen her.  

 

Kjelsås Aktivitetsskole skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens 

arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og 

erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap og ikke minst ha det 

gøy! Vi kan tilby et trygt og godt sted for alle barna og ser til at alle barnas ulike behov 

blir møtt. Kjelsås Aktivitetsskole jobber for å understøtte skolens arbeid ved å ha 

læringsstøttene aktiviteter. Vi jobber med læring gjennom lek, og har fokus på både 

faglig og sosial læring. 

Hvordan søke plass på AKS? 

Dersom du ønsker at barnet ditt skal gå på AKS kan du søke plass her. 

For å lese mer om de type plassene vi tilbyr på AKS kan du se her. 

Typisk dag for elevene på skolen og AKS: (*Med forbehold om grønt/gult nivå).   

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

07:30-08:30 MorgenAKS MorgenAKS MorgenAKS MorgenAKS MorgenAKS 

08:30-

12:30/13:30 

Skole Skole Skole Skole Skole 

12:30/13:30-

16:45 

AKS AKS AKS AKS AKS 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/#gref


 
 

 
Osloskolen 

 

 

Oppstart på AKS 

Å starte opp på Aktivitetsskolen innebærer mange nye inntrykk. Det er nye regler, nye 

voksne og nye barn å forholde seg til. Det krever tid til å venne seg til alt dette. Grunnet 

Covid-19 og smittevernhensyn så kan ikke foreldre og foresatte være med inn i 

skolegården eller i skolebygget (gitt at der er gult eller rødt nivå), derfor må vi ha faste 

tidspunkter for levering og henting samt om eleven kommer på AKS i uke 31 og 32. 

Dette fylles ut i forms skjema dere har blitt tilsendt. Link til dette finner du her. AKS 

sender hjem hver hel og halv time. AKS følger eller sender elevene til 

levering/hentepunktet (bommen i midterste skolegården Asbjørnsens vei). 

 

Det er individuelt hvor lang tid hvert enkelt barn trenger, men det er viktig for oss å bli 

kjent med hverandre. Barna skal føle seg trygge på Aktivitetsskolen. Før dere kommer 

på AKS må dere fylle ut et skjema som sier noe om hvem du er, hvor du bor, allergier 

og om hvem som kan hente deg (se vedlegg – informasjon til Aktivitetsskolen). 

Skjemaet må levers AKS ferdigutfylt i papirform oppstartsdag.  

 

Hvis du har valgt oppstart 3. august, ønsker vi at gruppene kommer til et bestemt 

tidspunkt for å få en fin og god oppstart for alle. Vi kommer til å dele inn i grupper på 

AKS i sommerklubben basert på hvilken barnehage eleven gikk i. Dette vil dere få mer 

informasjon om. Oppmøte og levering ved bom i midterste skolegård i Asbjørnsens vei 

3, dette gjelder hver dag til avtalt tidspunkt mellom 07:30-09:00. Her vil dere møte 

ansatte fra AKS som vil vise deg garderobeplassen din, klasserommet og sørge for en 

god og trygg velkomst. Om du har valgt oppstartsdag en av de andre dagene kan 

elevene komme mellom 07:30-09:00 og bli hentet til avtalt tidspunkt. Ved stort trykk 

kan det ta litt tid. Vi ber om forståelse for dette.   

 

 

I oppstartsukene har skolestarterne stort sett skolegården for seg selv. De andre 

trinnene går på tur. Vi får ofte spørsmål om hvor mange barn som kommer på AKS før 

skolestart, og dette varierer. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVYTLfJ_vczZAj_he4xw0VndUNlFSWjFaN01VRldKVkVNV0pESUFWVDUyTy4u
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Krysseliste og hjemsending 

Hver klasse har sin egen Krysseliste. På krysselista har vi informasjon om når barna 

skal hjem. Vi krysser barna inn på AKS på morgenen og det skal også gjentas ved 

henting/hjemsending. Ved utkrysning (når barnet skal hjem for dagen) så er det AKS 

ansatte som har ansvar i de ulike klassene som følger/sender til hentepunkt, og 

krysser dem ut fra listen. Vi har en egen ansatt (1.trinn) som har ansvar for 

hjemsending, det vil si at vi gjør barna klare for å dra hjem. Vi sender de 15 minutter 

før de skal hjem, slik at de henter alle tingene sine og gjør seg klar til foresatte 

kommer.  

 

Være med hverandre hjem:  

Husk å melde fra til oss hvis ditt barn skal være med noen andre hjem. Gjør slike 

avtaler dagen i forveien, da vi ikke ringer eller låner bort telefonen på ettermiddagen til 

de som gjerne vil gjøre avtaler da. Gi beskjed til AKS på SMS.  

 

Kvalitetssikring vedrørende hjemsending og beskjeder til AKS: 

Hver dag får vi henvendelser fra foresatte med beskjeder om vennegrupper, være med 

hverandre hjem, tider vi skal sende barna hjem på, spilletider og lignende. AKS har en 

egen avdelingstelefon, telefonnummeret er 948 77 963 (Med virkning fra 1.august). Det 

går mye tid til å notere beskjeder eller gjøre endringer på allerede faste avtaler. AKS 

har følgende rutiner: 

• Dagens beskjeder på SMS på vår telefon innen kl: 12.00. Husk å skrive barnets 

fulle navn og klasse.  

• Baseleder er tilgjengelig på avdelingstelefonen fra kl: 09.30-12.00.  

• Fra skoleslutt 13.30 til 15.30 har vi aktiviteter sammen med barna og vi ønsker 

derfor at man unngår å ringe i dette tidspunktet, med mindre det er strengt 

nødvendig.  

• Gjelder det endringer på faste avtaler ønsker vi det på mail. Faste 

hjemsendingstider: kun hver hel/halv time. 

 

Dagsrytme på Aktivitetsskolen 

I sommerklubben (uke 31 og 32) er Aktivitetsskolen åpen hele dagen, fra kl. 7.30-

16.45. Det ligger et eget program for hva vi skal gjøre i disse ukene, på vår nettside, 
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ligger også vedlagt.  

 

 

 

Etter skolestart gjelder følgende:  

• Ved skoleslutt: kl. 12:30/13.30. AKS møter barna i klasserommet og krysser 

alle inn.  

• Spising etter skolen: Fra kl. 13.30-14.00. Barna må ha med seg matpakke på 

AKS. Fordel gjerne dagens mat i 2 ulike matpakker. 

• Morgenåpning: Aktivitetsskolen har åpent hver dag på morgenen mellom kl. 

7.30-8.30. Morgen AKS vil foregå ute i skolegården, barna leveres ved bommen 

og blir tatt imot av AKS ansatte. Kl. 8.20 stiller barna opp og venter klassevis på 

lærer i skolegården kl. 8.30.  

• Vi stenger presis kl. 16.45.  

 

Innesko, regntøy og skiftesko + merking av tøy: 

Barna har samme garderobe på AKS og skole. Der skal det til enhver tid være 

innesko, ekstra skiftetøy (fra topp til tå), regntøy og støvler. Ellers klær etter vær. Det 

skal ikke være mer tøy enn nødvendig. Det er viktig at tøy er merket med riktig navn. 

På grunn av Covid-19 kan ikke foresatte komme inn i skolens område, og vi har 

forståelse for at det blir vanskelig å holde oversikt over hva barna har på plassen til 

enhver tid. Vi vil derfor sende hjem alt av klær hver fredag, slik at vaskepersonalet 

kommer godt til og for at dere får oversikt over hva de har. Samtidig etterstreber vi å 

legge tilbake tøy som er merket tilbake på plassen til barna. Det resterende legger vi i 

en gjenglemtkasse som vil stå ute hver dag mellom 14-16:45, med forbehold om dårlig 

vær.  

 

 

Matpakke på AKS: 

Barna må ha med seg matpakke på AKS. Fordel gjerne dagens mat i ulike matpakker. 

Vi opplever ofte at barna spiser alt på skolen dersom maten pakkes i 1 matpakke. Vi 

har dessverre ikke kjøleskap eller mulighet for oppvarming av mat. I sommerklubben 

må barna ha med seg to matpakker og rikelig med drikke. Husk å smøre barna med 

solkrem før de kommer på AKS. 
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Matservering på AKS: 

AKS serverer ikke mat, men vi vil servere frukt fire dager i uka. Samt mat til spesielle 

dager og høytider. 

 

Hva tilbyr vi av aktiviteter på AKS 1.trinn? 

Vi følger som nevnt rammeplanen for AKS. Den er delt inn i fire målområder, som vi vil 

planlegge aktiviteter etter. Fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet, mat og helse og 

natur. Samtidig legger rammeplanen vekt på læringsstøttene aktiviteter i fagene norsk 

og matte. Dette vil vi også tilby på AKS. I år har vi laget en årsplan basert på ulike 

temaer som er spennende, lærerikt og relevant for barna på 1.trinn. Aktivitetene er 

knyttet opp mot rammeplanen, de ulike fagplanene og skolens aktiviteter. Disse 

planene blir lagt ut på skolens hjemmeside til skolestart.  

 

Oversikt over året og dagene på AKS: 

Helårsplaner:  

På skolens hjemmeside vil dere finne en oversikt over hele året på AKS. Den skal gi 

dere en oversikt over hvilke tema, sosiale mål og aktiviteter vi skal ha på AKS. Den gir 

dere samtidig en god oversikt over klubber, påmelding og frister. Dere vil også få den 

som skolemelding, når den er klar ved skolestart.  

Aktivitetsplaner:  

Hver siste fredag i måneden vil vi sende ut en månedsplan gjennom portalen. Denne 

finner dere også på skolens hjemmeside, under “1.trinnsbasen”. Der vil dere se en 

detaljert plan for hvilke aktiviteter vi har, hva slags frukt vi serverer og hvilke sosiale 

mål vi fokuserer på. 

 
Velkommen til AKS Kjelsås! 


