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Aktivitetsskolen Lilleaker skal være en alternativ læringsarena som 

understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. 

Vi legger vekt på at det skal være spennende aktiviteter for alle barn og alle 

alderstrinn. Rammene i hverdagen skal være forutsigbare, men barna skal 

oppleve forventning og overraskelser knyttet til aktivitetstilbudet. 
Barna skal få nye opplevelser og erfaringer.  
I Aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte og organiserte 
aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Utdanningsetaten har 
utarbeidet en rammeplan med fem målområder. 
 
• Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
• Fysisk aktivitet  
• Kunst og kultur og kreativitet 
• Mat og helse 

 
 
 
Denne rammeplanen ligger til grunn for innholdet i aktivitetstilbudet 
vårt og lokale planer for disse målområdene finner dere på våre 
nettsider. 
Vi ønsker både barn og foresatte hjertelig velkommen, og håper dere 
får en fin tid hos oss på Aktivitetsskolen! 
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PRAKTISK INFORMASJON 
 

Åpningstider 
Aktivitetsskolen er åpen fra 07.30-08.30 og fra skoleslutt til 17.00. 
Hentetid er kl 16:45  
Det  holdes  åpent  i  alle  ferier,  med  unntak  av  helligdager,  jul-  og 
nyttårsaften og juli måned. Julimåned er betalingsfri måned 

Ansatte 

Rektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for 
Aktivitetsskolen. AKS leder har det overordnede ansvaret for driften, og 
baselederne har ansvaret for den daglige gjennomføringen. I tillegg har vi 
barneveilederne, som alle har forskjellige ansvarsoppgaver.  
Noen av assistentene våre jobber også på skolen slik at de følger barna fra 
morgen til ettermiddagen. De ansatte bruker grønne vester slik at vi er synlige til 
enhver tid. 
Vi bruker også walkie talkie på jobb for å kommunisere med hverandre og gjøre 
det lettere for dere som foreldre å finne barna deres. 
Rektor: Erling Marøy   
Ansvar for Aktivitetsskolen: Nanna Cecilie Lone. 
Baseledere: Madeleine Pfister, Håkon Wågen og Fredrik Scott 
 

Ferier 
I feriene har vi en kjernetid mellom 09.00 og 15.00. Dette for å ha muligheten 
til å dra på turer. Det vil si at barna må komme senest kl. 09.00, og at det ikke er 
sikkert at barna er tilbake på skolen før kl. 15.00. 
For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut 
påmelding via mail  som må besvares innen en gitt frist.  
 
 
Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av 
aktivitetsskolen. Barn med halvdagsplass kan benytte seg av AKS 2 hele dager i 
uken. 
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Garderobe 

1. - 4. klasse bruker de samme garderobene på skolen og 
aktivitetsskolen.  
 

Henting og Levering 
Barna  krysser seg inn når de kommer på Aktivitetsskolen om morgenen. 
Kryssingen markerer den formelle overleveringen av ansvaret for 
barnet. Vi ber om at man er nøye med innkryss før foreldre forlater lokalet. 
Vi anbefaler at barn i 1. klasse blir fulgt til Aktivitetsskolen. 
 
 
Når du henter barnet ditt, skal du alltid krysse ut barnet ved 
kryssebordet. Slik er vi sikre på at barnet hentes av riktig person. Skal 
barnet bli hentet av andre enn foreldrene, skal vi ha beskjed om dette 
på forhånd. Si i fra på mail. 
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DAGEN PÅ AKS 

 

Kl. 07.30 – 08.30  
 
Morgenåpning på AKS  
1. - 4. klasse har morgenåpning på Lillebasen. Vi legger vekt på  
aktiviteter som tegning, perling, legobygging og lesekrok slik at barna 
får en rolig start på dagen. Vi sender 2-4.klasse ut i skolegården kl. 
08.00. På mandager og tirsdager er en gruppe 1. klassinger igjen på 
AKS. Den gruppen som startet tidlig på skolen mandag er på AKS  til 
09.30 på tirsdager. 
 
Skoleslutt 13.00/30 
1. - 4. klasse krysses inn i klasserommet.  

Kl. 13:30 – 14.30 
Spisetid  
Barna spiser matpakke i klasserommene sine tirsdag, torsdag og 
fredag. Vi anbefaler at dere sender med barna to separate matpakker, 
en til skole og en til Aktivitetsskolen. Mandag og Onsdag får barna 
varmmat laget fra bunnen av med gode råvarer. Menyer blir lagt ut på 
våre nettsider og hengt opp på tavlen i gangen. 
 
Kl. 14.30 – 16.00 
Aktivitetstid  
I dette tidsrommet foregår de organiserte aktivitetene. Hver dag er det også 
rom for frilek ute. Dagens aktiviteter henger på tavla i gangen. Ukeplan med 
oversikt over ukens aktiviteter blir lagt ut på våre nettsider og sendt til foresatte 
via skolemelding 

 

Kl. 16.00 – 16.30: 

Felles utetid 
 
Kl. 16.30 – 17.00 
Avslutning/sekketid på storebasen  
Alle tar med sekkene sine og det de skal ha med hjem ned til  
inngangen til Storebasen, 
Denne tiden går gjerne til tegning, spill,  eller fingerhekling frem til henting. Vi 
har krysselister med henteavtaler for hvert barn. Gi beskjed på morgenåpning, 
send mail eller skriv en lapp om andre avtaler enn de faste. 
 
Kl. 17.00 
Aktivitetsskolen stenger. (Hentetid kl. 16:45) 
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AKTIVITETER 

 

Lilleaker Aktivitetsskole har fokus  på  innhold og struktur gjennom 
systematisk planarbeid. Med forankring i Rammeplan for 
Aktivitetsskolen er det utarbeidet lokale periode planer innenfor våre 
satsningsområder. Med utgangspunkt i halvårsplanen utarbeides det 
temabaserte ukeplaner.  

 

Ukeplan blir lagt ut på nettsiden fredag uken før og hengt opp på 
oppslagstavlen utenfor Storebasen. Her vil dere finne informasjon om 
ukens tema, aktiviteter og eventuelle turer. 

 

Aktivitetsskolen disponerer skolens lokaler etter skoleslutt. Det vil si 
at vi kan bruke gymsal, samlingssal, sløyd, skolekjøkken m.m.når vi 
har behov for det. Dette gir oss muligheter til mange forskjellige 
aktiviteter. 

 

Aktivitetene skal være godt planlagt.Barneveilederne er med på å 
planlegge aktiviteter til vanlige ukeplaner, temauker, ferieuker og 
kulturmåned. 
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Kulturmåned 

I november arrangerer vi Kulturmåned. Her får barna muligheten til å delta på  
varierte kurs som går over flere uker.  

Kulturmåneden avsluttes med ”Åpen dag”. Denne dagen inneholder 
forestilling, utstilling, tivolirom og kafé. Pengene vi samler inn går til 
et veldedig formål som barna selv er med på å velge 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterne tilbud 

Med de nye føringene fra oslo kommune, har vi dessverre ikke 
mulighet for å tilby betalingsaktiviteter gjennom AKS. Det betyr at det 
er dere som foreldre som eventuelt må stå få slike arrangementer selv. 
Vi har ikke mulighet for å følge hvert enkelt barn til eksterne 
aktiviteter. 
 

Hvordan fremmer Aktivitetsskolen læring? 

Periodeplan med fastsatte temaer for hver uke. Temaene er knyttet opp 

til målområdene i rammeplanen.  

Felles temauker med skolen med jevne mellomrom for å øke 

læringstrykket 

Faste aktiviteter som støtter de grunnleggende ferdightene (lesing, 

regning, skriving, digitale og muntlige ferdigheter).  
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Samarbeid 

Aktivitetsskolen ønsker å ha et godt samarbeid med foresatte. Det er viktig for 

oss at dere tar kontakt umiddelbart dersom det er noe dere ønsker å formidle, i 

både positiv og negativ forstand. I første omgang bør dere henvende dere til 

deres baseleder, men dere kan også henvende dere til AKS leder dersom dere 

ønsker det. Vi jobber så tett vi kan med lærerne, men det er ingen automatikk i 

at saker dere tar opp direkte med skolen umiddelbart går videre til 

Aktivitetsskolen, så husk å varsle oss om hendelser eller viktige beskjeder. 
 
 
Samarbeid Aktivitetsskolen - skolen 
 

• Leder for Aktivitetsskolen er en del av skolens ledelse. 

• Faste møter lærere og baseledere annenhver uke. 

• Felles personalmøter et par ganger i løpet av året. 

• Felles regler 

• Baselederne deltar jevnlig på klassemøter. 

 

 

 

 

 

 

VI HÅPER DERE TRIVES HOS OSS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


