
Velkommen som foresatt!

Bogstad aktivitetsskole
august 2018



Dagen i dag

Kl.10.00: Samling for elevene
Infomøte og omvisning på skolen for foresatte.

Barna har en samling med baseleder Simona med 
bli-kjent-leker og oppdagelsesjakt i skolegården

Kl. 11.15: Barna er på basen (de som hentes tidlig, 
kan godt hentes nå)

Kl. 14.00: lunsj for elevene

Kl. 17.00: Vi stenger



Hva er AKtivitetsSkolen:

• «Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som 
understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og 
personlige utvikling, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek»

• AKS er en viktig sosialiseringsarena, der elevene gjennom 
læring og lek utvikler seg.

• AKS er også elevenes fritid. Aktivitetene skal alltid være preget 
av lek og i varierende grad sprell og moro 



Hva styrer AKS

• Oslo Kommunes forskrift for Aktivietetsskolen

• Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo Kommune

• Oslostandarden for Aktivitetsskolen

• Lokale planer

Skolens strategiske plan

Hel og halvårsplaner for Bogstad AKS (nye skrives i august)



Fra Oslostandarden for AKS:



Fra Rammeplanen:

Fem målområder
• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet og lek
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse
• Lekser og fordypning



Lokalt på Bogstad har tre lokale 
fokusområder

Uteskolen (friluftsliv, mat & helse og skolehage)
Viktig satsingsområde!
Egen baseleder (Jørgen) med ansvar for fagfeltet på tvers av basene

Kreativitet (musikk, form og farge)
Fysisk aktivitet (turn, ballspill og bryting)

Begge områdene får egne «faggrupper» dedikerte AKS-lærer med spesiell 
interesse og/eller realkompetanse



Personalet
på A-basen

Simona
Baseleder

Markus
AKS-lærer

Carmen
AKS-lærer

Elisabeth
AKS-lærer

Nataliia
AKS-lærer

Julie
AKS-lærer



Skoleområdet



Ukene før skolestart

• Vekt på å bli kjent med hverandre og skolen. 
Mottoet er  ”trygghet og trivsel”.

• Morgenåpning fra kl.07.30 til omtrent 08.30 
1.trinn er på AKS-rommet sammen med de andre 
elevene, men går så til A-basen for å være for seg 
selv.

• 1. trinn har turer og aktiviteter for seg selv. Vi er 
tilbake fra turer senest kl.15.30.



Læringsmål før skolestart

• Lyttekrok

• Fastrekker og inn-utmarsj

• Turtaking og å rekke opp 
henda

• Gå på do

• God oppførsel i 

garderoben

• Kle på seg ytterklær, 
lukke glidelås, knyte sko

• Kjenne skolens områder

• Ryggsekken: åpne/lukke 
og pakke

I samarbeid med lærerne på A-basen har vi laget denne 
oversikten over ting skolestarterne kan øve på frem til skolestart 



Informasjon fra AKS

• Vi bruker hjemmesiden til å legge ut ukeplaner, 
og påmeldinger til ferier og våre 
”påmeldingsaktiviteter”

• På hjemmesiden finner man også generell 
informasjon om oppholdsbetaling, hel- & halv 
plass og nødvendige skjema

• Ukeplaner henges opp ved inngangen



Informasjon fra AKS
Ukeplaner legges ut på hjemmesidene på fredager



Ukeplanen denne uka



Facebook



Kontakt AKS

• Telefontid fra kl.09.00 til kl.13.00: 994 83 239

• Baseleder Simona kan også kontaktes via e-post

• AKS-leder Kim Brantenberg: 23 29 49 05/412 17 091

• Skolens sentralbord: 23 25 49 00

• SMS-beskjeder sendes til Bogstad AKS A-basen [din 
melding] til 417 16 112

• Beskjeder som gjelder samme dag bør sendes før kl. 
12.00



Praktisk…

• Husk AKS er stengt fredag 17.august



Praktisk…

• Inn- og utkryssing: kryss alltid ut eleven når du henter Kryssestasjonen er 

ved AKS-rommet

• Åpningstiden er kl.07.30 til kl.17.00. Vær presis når du henter

• Mat: Vi har varm mat to dager i uken: tirsdag og fredag.

• Alle elever bruker innesko!

• Gjenglemt tøy sendes til Elevator fire ganger i året.

• Skikkelig regntøy er viktig

• Alt tøy må være merket




