
VELKOMMEN 
TIL BOGSTAD
FØRSTE DAG PÅ AKS I SKOLEÅRET 2021-22!





SMITTEVERNTILTAK NÅR DET ER GRØNT
Ingen syke skal møte på skolen 

Vi skal fremdeles unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i 
den grad det er mulig 

Ansatte skal holde god avstand til hverandre 

Det skal være god hygiene og normalt renhold 

Vi har vanlig organisering uten kohorter, og elever kan være sammen på tvers av 
klasser og trinn.



07.30 - 09.00 Morgenåpning ute i skolegården 

09.00 - 11.00 Formiddagsaktiviteter inne og ute 

11.00 - 11.30 Formiddagsmat (matpakke) 

11.30 - 14.00 Ettermiddagsaktivteter inne og ute 

14.00 - 14.30 Ettermiddagsmat (matpakke eller varmmat) 

14.30 -15.15 Utetid 

15.15 -16.00 Siste aktivetsøkt 

16.00 - 17.00 Avslutningstimen inne eller ute

DAGSRYMTE, HELDAGSÅPENT



PÅ A-BASEN TREFFER DERE
Baseleder: Gabriel 

AKS-lærere på første trinn: Dora, Maria og Mie 

AKS-lærere på andre trinn: Marlen, Susann og Stein 

I tillegg vil Hilary, som jobber som XX, følge opp førstetrinn frem mot 
skolestart



PLANEN FOR DENNE UKA:
Ukeplaner publiseres 
hver fredag på 
nettsidene og via 
«Showbie»



MÅL FOR TIDEN FREM TIL SKOLESTART
Barna skal bli kjent med hverandre 

Barna skal bli trygge på skoleområdet 

De forbereder seg på skoledagen ved å øve bl.a.: 

Gå på rekke til og fra aktiviteter 

Sitte i lyttekrok før og etter øktene 

Ha god oppførsel i garderobene



LÆRINGSTØ-
TTENDE AKS
HVORDAN AKS BIDRAR TIL ELEVENES LÆRING



RAMMEPLANEN FOR AKS



RAMMEPLANEN FOR AKS
FIRE TEMAOMRÅDER: 

• NATUR, MILJØ OG 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

• KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

• FYSISK AKTIVITET 
• MAT OG HELSE





PÅ BOGSTAD GJØR VI BLA. DETTE:
Har organisert et prosjekt «Lesing og regning i AKS», med fem andre 
AKS-er 

En lærer er koordinator for samarbeid mellom skole og AKS 

Legger til rette for både frilek og organisert lek 

Har spennende og lærerike kurs 

Variert aktivitetstilbud, barna kan velge selv 

Bruker naturen og tingene rundt oss til læring 

Utvider AKS-tilbudet til alle trinn på Bogstad



SATSINGSOMRÅDER I ÅR
Medarbeidere med solid komptanse innen dans og kunst- og håndverk 

Rekrutterer nå nye medarbeidere for å styrke vår eksisterende satsing på 
plantedyrking og naturfag 

Vi ønsker også å utvide tilbudet innen idrett, utover bla. samarbeidet 
med Røa om skøytelek. 





HØSTSEMESTERET PÅ AKS
August: Oppstart og åpne aktiviteter (Planleggingsdag 9.8) 

September: Påmelding og oppstart til AKS-kurs og høstferiepåmelding. 
Første foreldrekafe! 

Oktober: Høstferie med heldagsåpent. Påmelding alpintskolen i januar 

November: Åpne aktiviteter og forberedelser til jul. Påmelding  til 
juleferien 

Desember: Juleverksteder, julekaffe og juleferie



DET MED LITEN SKRIFT
Digitale påmeldinger: 

Varsles med skolemelding 

Tilgjengelig fra skolens nettsider 

Følg med og hold fristene



DET MED LITEN SKRIFT
Oppholdsbetaling og endring av plass  

Foresatte varsler endringer via www.oslo.kommune.no 

Kun mulig å bytte til deltid pr. august og januar 

En måneds oppsigelsestid 

Inntektsregulert oppholdsbetaling om man dokumenterer samlet inntekt 
under kr. 400.000,- 

http://www.oslo.kommune.no


DET MED LITEN SKRIFT
Beskjeder til AKS om elevene 

Bruk appen «Skolemelding», eller 

SMS til basetelefonen: 99 48 32 39  eller 

e-post til baseleder: gabriel.rosner@osloskolen.no, eller 

e-post til meg kim.brantenberg@osloskolen.no, eller ring meg: 41 21 70 91  

Men husk at det kan bli mye å holde styr på…




