
Skolestart 2019

Informasjon om Aktivitetsskolen
Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toler-
anse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative akti-
viteter når de er på Aktivitetsskolen.



Hva er Aktivitetsskolen?
Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid 
med elevenesfaglige, sosiale og personlige utvikling.

Aktivitetskolen skal

• Gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
• Ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
• Ha en sterk forankring i skolens ledelse
• Gi et kvalitativt godt leksehjelpstilbud.

Aktivitetsskolen (AKS) skal preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Dette krev-
er et ansvarsbevisst personale som viser respekt og er nærværende og engasjerte i den enkelte elevens hel-
hetlige utvikling og trivsel. Til forskjell fra barnehager er det færre voksne i aktivitetsskolen og det er heller 
ikke et pedagogisk tilbud. Det å begynne på skolen markerer at det forventes større grad av selvstendighet 
fra barna. Dersom ditt barn trenger hjelp til toalettbesøk, av- og påkledning og f.eks. knyting av skolisser, er 
det viktig å gi oss beskjed. Vår erfaring er at de aller fleste takler denne overgangen strålende. Aktivitetssko-
len er for mange barn en viktig sosial arena og vi ønsker å hjelpe elevene til å knytte bånd på tvers av klass-
er og trinn. For mange av elevene blir skoledagene lange. Derfor er det viktig at vi gir rom for ettertanke og 
pustepauser, selvsagt i tillegg til utfoldelse og kreativitet.

Rammeplan
Aktivitetsskolen har en rammeplan utarbeidet av Utdanningsetaten. Rammeplanen gir retningslinjer til inn-
hold og organisering. Rammeplanen har fire hovedområder alle Aktivitetsskoler skal jobbe med. Disse er:

Natur, miljø og bærekraftighet

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet

Mat og helse

Oppstartdager for våre nye førstetrinnselever
De nye skolestarterne starter og avslutter dagene i sin egen del av A-basen. Etter hvert som de blir trygge, 
blir de mer sammen med de andre barna. På denne måten vil de knytte bånd på tvers av alder og grupper, 
og det er et mål for oss. Den første dagen på AKS møter dere oss ved B-inngangen (samme sted som på før-
skoledagen) klokken 09.00.

Vi begynner dagen med en samling for våre nye elever, parallelt inviterer vi de oppmøtte foresatte til en 
kopp kaffe og et informasjonsmøte om AKS. Dere vil da høre om våre rutiner og få praktisk informasjon om 
aktivitetsskoletilbudet. Dere vil få ukeplanene for perioden frem til skolestart og et skjema der dere fyller 
inn viktige opplysninger om barnet. Vi regner med å være ferdig omtrent klokken 
10.00. 

Dersom eleven har behov for ekstra tid sammen med de foresatte blir vi enige om 
hvordan vi løser det. Den første tiden blir brukt til å gjøre eleven kjent med perso-
nalet, de andre jevnaldrende og de viktigste reglene. Når barnet er klar for det, fokus-
erer vi mer på å bli kjent med skolen og uteområdene. Med andre ord er aktivitetsniv-
ået lavere de første ukene for å gjøre overgangen rolig og trygg.

Vi har følgene oppstartdager i august: Torsdag 1.8, mandag 5.8 og mandag 12.8. Kon-
takt oss dersom dere ikke kan bruke en av disse datoene.



Praktisk om Aktivitetsskolen ved Bogstad
Organisering
Aktivitetsskolen organiseres av Utdanningsetaten og rektor Karoline Hoel Balstad er AKS’ øverste leder. Kim 
Brantenberg er avdelingsleder med ansvaret for AKS. Bogstad AKS er delt inn i to baser: A-basen er for 1. 
og 2.trinn, Gabriel Rosner er baselder. B-basen er for elevene på 3. og 4.trinn og Jørgen Schive er baseleder 
her..

A-basen
A-basen holder til i første etasje. I tiden fram til skolestart bruker vi disse lokalene hele dagen. Når skolen 
begynner har vi felles morgenåpning (fra kl. 07.30 til undervisningen begynner) i AKS-rommet.

Kontakt oss
Skal dere gi oss beskjeder er det enkleste å bruke appen Skolemelding som er tilgjengelig både for Android 
og IOS. Denne kan dere bruke fra 15.august. Alternativt kan man bruke SMS-tjenesten Teletopia.

AKS-leder Kim Brantenberg: 23 25 49 05. E-post: kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no
Baseleder A-basen: Gabriel Rosner. E-post: jaroa012@osloskolen.no
Baseleder B-basen: Jørgen Schive. E-post: josca018@osloskolen.no
A-basen: 99 48 32 39, B-Basen: 99 48 32 62
Skolens sentralbord: 23 25 49 00

Fulltids- og deltidsplass
Hel plass kan benyttes ubegrenset i åpningstiden, også i skolens ferier og fridager. Bortsett fra de dagene 
også AKS har steng. Deltidsplass gir inntil tre dager i uken. Skolens leksehjelpstilbud telles ikke inn i de 12 
timene pr uke. I skolens ferier og fridager kan man bruke tre fulle dager pr uke. Timer kan ikke spares opp 
fra en uke til en annen. De som benytter deltidsplass melder til baseleder hvilke faste ukedager barnet skal 
være hos oss. Man kan bytte fra en oppholdstid til den andre, to ganger i året: 1.januar og 1.august.

I skoleåret 2019-2020 har alle førsteklassinger gratis kjernetid. Det betyr at deltisplass er gratis og de med 
full plass bare betaler mellomlegget. Les mer på skolens nettsider.

Betaling for Aktivitetsskolen
Det er inntektsregulerte satser for oppholdsbetalingen. Det er familiens/husstandens samlede inntekt op-
pholdsbetalingen regnes ut fra. For å få redusert sats, må de foresatte fylle ut et egenerklæringsskjema og 
inntekten må dokumenteres. Normalt brukes ligningsattesten for det foregående året. Mer informasjon 
om kravene til dokumentasjonen finnes på egenerklæringen. Oppholdsbetalingen faktureres forskudds-
vis. Regningen sendes ut i midten av måneden og Utdanningsetaten tilbyr eFaktura. Det er en (1) måneds 
oppsigelses- og endringstid regnet fra den første i hver måned. Man må betale for plassen selv om man ikke 
benytter den i oppsigelsestiden.

Endring og oppsigelse av plassen registrerer dere selv, på Oslo Kommunes portal for AKS på www.oslo.
kommune.no. Dette gjelder også ved skolebytte. Dersom barn hentes for seint gjentatte ganger kan det 
medføre oppsigelse av plassen.

Levering og henting av elevene
Elevene krysses inn og ut på egne krysselister. Det er viktig at alle som leverer eller henter barn på Aktivi-
tetsskolen, henvender seg til gangvakten på den aktuelle basen og får eleven krysset inn eller ut. I tiden 
frem til skolestart har vi kjernetid fra 10.00 til 14.00.

AKS bruker store deler av skolens område
Vi bruker begge basene for 1. til 4.trinn. Vi bruker også flere av fellesrommene som: gymsalen, hjertet (bib-
lioteket), auditoriet, skolekjøkkenet og skolegården.



Mat
På Aktivitetsskolen serverer vi måltider på tirsdager og fredager. Vi lager gode og sunne ret-
ter retter fra bunnen av. De øvrige dagene spiser barna egne matpakker, og knekkebrød til 
de som ikke har mere mat i matpakken. Mattilbudet er ment å være kompletterende, dvs. i 
tillegg til matpakken barnet spiser på skolen. Når vi har heldagsåpent må elevene ha med seg 
en stor matpakke og vannflaske hver dag. Dersom ditt barn ikke skal spise enkelte mattyper 
eller ingredienser, er det viktig at dere gir oss beskjed. NB! Merk matbokser, termoser og 
lignende, veldig godt med barnets navn.

Klær
Vi er ute minst en time hver dag, hele året igjennom. Det er derfor viktig at barna har noe ekstra klær på 
skolen, Barnet bør ha egne innesko, bruk gjerne samme par på skole og på Aktivitetsskolen. NB! Klær fors-
vinner dessverre fra tid til annen. Ved å merke alle plagg tydelig reduseres risikoen for at tøy forsvinner. 
Skolen har ikke ansvaret for tøy som måtte forsvinne. Det er kasser for gjenglemt tøy i garderobene.

Informasjon om barnet ditt
Vi har et eget skjema som foresatte fyller ut med tilleggsopplysninger om hvem som kan hente barnet, al-
ternative telefonnumre og andre viktige opplysninger som allergier mm. Dette skjemaet oppdateres hvert 
skoleår. Skjemaet blir gjort tilgjengelig på skolen nettsider.

Informasjon fra oss
Ukeplaner og diverse beskjeder henger på oppslagstavlen ved garderobene inn til klasserommene. I tillegg 
publiseres ukeplanene på skolens hjemmesider og på Showbie. Vi sender også ut varsel om påmeldinger og 
annen informasjon via appen “skolemelding” og i noen grad SMS-tjenesten Teletopia.

Aktiviteter i AKS er gratis, men…
Vi arrangerer flere gratis påmeldingsaktiviteter. Dette strekker seg fra fotballskole, friluftsagenter, kok-
kekurs, bandysskole, forskerspirer og formingskurs. I løpet av vinteren blir det tilbud om alpint- og snow-
boardskole i Tryvann. Disse kursene betales av de foresatte og dette kommer i tillegg til oppholdsbetalin-
gen. VI har et begrenset antall gratisplasser for de som trenger det.

Leksehjelp
Aks har tilbud om leksehjelp i Aktivitetsskoletiden, der vi gir enkel veiledning til ungene og hjelper dem til å 
arbeide selvstendig med leksene.

Ting det kan være lurt å vite
A-basen har ingen spesiell ”ha-med-dag”, men husk at Bogstad skole ikke tar ansvar for leker og lignende 
som tas med. Gameboy, PSP og liknende synes vi bør ligge hjemme. Når dere foresatte er til stede på ak-
tivitetsskolen, er dere selv ansvarlig for deres eget barn. Dette for å sikre at barnet har tilsyn hele tiden. 
Følgende skjer hvis et barn ikke har blitt hentet innen klokken 18:00. Etter en time overtar Barnevernsvakta 
det formelle ansvaret for barnet og i samarbeid med dem finner personalet ut hvilken tilsynsløsning som 
blir best for barnet.

Åpningstider
Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Vi åpner igjen 
etter endt undervisning og stenger kl. 17:00. På skolens fridager har vi heldagsåpent fra kl. 07:30 til kl. 
17:00. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og 
jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Velkommen til  Bogstad skole og Aktiviteskole!


