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VELKOMMEN TIL KJELSÅS SKOLE! 

Skoleåret 2019/2020 

 

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. Vi tilbyr aktiviteter hver dag, se egen aktivitetsplan. AKS er 

åpent både før og etter skoletid, og i skolens ferier. Dette infoskrivet skal 

bidra til at dere får økt informasjon om vårt tilbud. 

 

Praktisk informasjon 

Aktivitetsskolen åpner torsdag 1. august 2019, og har åpent hver 

dag fram til skolestart 19. august. Våre åpningstider i denne 

perioden er fra kl. 7.30-16.45.  

AKS holder stengt på morgenen første skoledag, men holder 

åpent etter endt første skoledag. 

1. trinn AKS holder til i kjelleren i gamlebygget, ved inngang D. 

 

Oppstart 

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 å 

venne seg til alt dette. 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.  

Når du kommer på AKS for første gang vil du møte en ansatt som vil vise 

deg garderobeplassen din, og hilse ordentlig på deg. Vi gjør 
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oppmerksom på at det enkelte dager kan være mange nye barn som 

kommer til samme tid, men at vi skal ta dere varmt imot så fort vi kan.  

De ansatte vil deretter at en foresatt fyller ut et skjema som sier noe om 

hvem du er, hvor du bor og om hvem som kan hente deg. De ansatte vil 

også at du fyller ut et skjema om hva du liker å gjøre, for å bli bedre kjent 

med akkurat deg! 

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.  

Krysselista  

Vi har krysselister med alle barnas navn. Noen er allerede kjent med 

dette fra barnehagen. Her skal barnet si navnet og klassen sin når det 

ankommer AKS på morgenen. Dette skal gjentas ved henting. Vi har full 

forståelse for at det kan ta noen uker før barna har lært hvilken klasse de 

tilhører.  Ved utkrysning (når barnet skal hjem for dagen) er det viktig 

at du som forelder møter opp på lista sammen med barnet ditt, slik at 

den ansatte ser at barnet er hentet. Det er kjempeviktig at ditt barn 

krysses ut når det går hjem.  

 

Beskjeder om henting e.l.  

Hvis ditt barn skal hentes av andre enn foresatte eller de som står på 

hentelista, må vi vite dette på forhånd. AKS har en egen telefon, 

telefonnummeret er 90713241. Vi ønsker at alle faste avtaler for henting / 

gå hjem selv sendes pr. e-post til baseleder. Faste hjemsendingstider skal 

være hele/halve time. Det skal gis beskjed dersom det er endring i 

rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, besøksgrupper 

/ bli med venn hjem, klokkeslett og lignende. 

Etter kl. 12.30 skal alle dagsbeskjeder sendes på SMS til avdelingstelefon. 
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Innesko, regntøy og skiftetøy + merking av tøy 

Alle barna må ha innesko/tøfler på plassen sin. Barna må ha regntøy og 

støvler på garderobeplassen. Vi går ut selv om det regner, og da er det 

viktig med klær etter vær. Du som foresatt må alltid sørge for at det er 

tørt og rent skiftetøy på barnets garderobeplass. Skiftetøyet må bestå av 

minst ett skift fra topp til tå. Det er viktig at tøy er merket med riktig 

navn. 

 

Matpakke på AKS 

Barna må ha med seg matpakke på AKS. Fordel gjerne dagens mat i 2 

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. På 1. trinn serverer AKS 

brødmat og pålegg på mandager og onsdager, og frukt de 

resterende dagene. De dagene AKS serverer mat, trenger barnet 

kun én matpakke (gjelder etter skolestart 19. august).  

 

Informasjonsmøter 

Vi vil hver uke i sommerklubben ha informasjonsmøter for de foresatte:  

 Torsdag 1. august kl. 11.00 i auditoriet. 

 Mandag 5. august kl. 11.00 i auditoriet. 

 Onsdag 14. august kl. 11.00 i auditoriet. 

Innholdet på møtene vil være det samme. 

Dagsrytme på Aktivitetsskolen  

I sommerklubben (uke 31, 32 og 33) 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. Etter skolestart gjelder følgende: 

 Ved skoleslutt: kl. 13.30. AKS møter barna i klasserommet og 

krysser alle inn. 
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 Spising etter skolen: Fra kl. 13.30-14.00. På 1. trinn serverer AKS 

brødmat og pålegg på mandager og onsdager, og frukt de 

resterende dagene. De dagene AKS serverer mat, trenger barnet 

kun én matpakke. 

 Morgenåpning: Aktivitetsskolen har åpent hver dag på morgenen 

mellom kl. 7.30-8.30. Da vil vi være i AKS lokaler i kjelleren i 

gamlebygget. Kl. 8.15 er det ryddetid, og barna henter 

matpakke/drikkeflaske og venter på lærer kl. 8.30. 

 Vi stenger presis kl. 16.45. 

 

Ferier 

Aktivitetsskolen har åpent i skolens ferier, fra kl. 7.30-16.45. Dere vil få 

tilsendt et skjema per Portalen, der dere kan melde barnet på. Vi ønsker 

svar uansett om ditt barn kommer eller ikke. Vi setter en frist, og det er 

viktig å overholde denne.  

 

Hjertelig velkommen til Kjelsås Aktivitetsskole i august!  

Vi ser fram til å bli bedre kjent med dere alle sammen. 

 


