
2020 – 2021 
Velkommen!  
Det er en glede for oss å ønske velkommen til Aktivitetsskolen 
på Bolteløkka. Det er et sted for lek og læring, nye vennskap og 
mye gøy! Her er det flinke ansatte som gir trygghet og omsorg 
så dere foresatte vet at barna har det bra.  
 
Læring og utvikling gjennom lek og samhandling står sentralt i 
AKS på Bolteløkka. Aktiviteter velges og tilrettelegges ut fra 
dette og vi dekker et bredt spekter av interesser. I henhold til 
rammeplanen har vi fokus på følgende målområder: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale planer for målområdene finner dere på vår hjemmeside. 
 
Vi ønsker barn og foresatte hjertelig velkommen, og håper dere 
får en fin tid hos oss i AKS på Bolteløkka. 
 

 

 
  

 
Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
Kunst, kultur og kreativitet 
Fysisk aktivitet  
Mat og helse

 



 
Administrativt. 
AKS er en del av skolen og rektor er administrativ og faglig 
leder. På Bolteløkka er det undervisningsinspektør Marit 
Johansen som har det daglige ansvaret for AKS. 
 
AKS og smittevern 
Vi må ta noen forbehold ut fra hvordan situasjonen med smitte 
er i samfunnet. Derfor vil denne informasjonen være med noen 
forbehold, men likevel gi et godt bilde av hvordan vi driver AKS 
på Bolteløkka. Vi følger myndighetenes råd og pålegg om 
smittevernn til enhver tid. 
 
Kontaktinformasjon 
Marit Johansen treffes på 23 47 57 10.  
E-post m.johansen@ude.oslo.kommune.no 
 
Baseleder på Lillebasen er Ove Tuverud og på  
Storebasen er det Håvard Thorsby. De treffes på telefon 23 47 
57 11.  
 
E-post: aks.boltelokka@osloskolen.no  
E-post og sms leses av Ove, Håvard og Marit. Bruk denne til 
stort og smått, hvem skal hente, barnet skal gå selv og liknende. 
E-post og SMS gis innen 13.00 den dagen det gjelder, etter 
13.00 må dere ringe oss på 23475711. Beskjed om fravær hele 
dagen gis til skolen, AKS får beskjed av lærer. Er barnet for syk 
til å gå på skolen er han eller hun også for syk til å gå på AKS. 
 
SMS: Send sms til 41716112. Start meldingen med BOT for 
Bolteløkka og (AKS). Eksempel: BOT(AKS)Ulla 4a kan gå hjem 
alene 15.00 i dag. 
 
Våre baser 
Lillebasen er for 1. trinn. Det er rom 27 og 28, 2. etasje i 
oppgang A, som også er deres klasserom.  
Storebasen er for 2. – 4. trinn. Det er i annekset i øvre 
skolegård. Det er ca 150 elever på Storebasen.  
 
  



Samarbeid mellom skole og AKS 
Skole og AKS har et tett samarbeid, for gruppen og for den 
enkelte elev. Vi samarbeider om utarbeiding av mål på uke-
planen. Noen temauker er felles, andre kan bygge på hver-
andre. Vi har faglig samarbeid om læringsstøttende aktiviteter. 
Vi har felles regelsett og Ansvar, Omsorg og Respekt er 
vesentlige verdier begge steder. 
 
Kontakt med foresatte 
Vi inviterer til foreldremøte i september. I november og i mai 
har vi Vernissage. Det er vår form for jule- og sommer-fest. Vi 
viser gjennom opptreden, foto og utstilling "Livet på AKS". Vi 
har samtaler med foresatte når dere eller vi ber om det. Korte 
beskjeder og samtaler er det rom for når dere henter barna. 
 
Forventninger til foresatte 
Dere holder dere oppdatert om tilbudet og overholder frister.   
Dere henter barna i god tid før stenging. 
Dere sender med barna nødvendig utstyr og klær etter vær. 
Er dere fornøyd med tingenes tilstand, fortell det til hvem dere 
vil. Er dere misfornøyd med noe, ta det opp med ledelsen. 
 
Åpningstid 
Åpningstid og arbeidstid er 07.30-16.30 så det er viktig at dere 
overholder stengetiden. Kom i god tid så dere er ferdig pakket 
og kan gå 16.30. 
 
I skolens ferier 
Alle møter i øvre 
skolegård om morgenen. 
AKS har åpent 7.30 – 
16.30 i skolens ferier 
(minus helligdager og juli). 
Vi sender ut 
påmeldingsskjema i 
forkant av feriene for å 
planlegge bemanning og 
aktiviteter. Program 
deles ut før ferien.  
 



Vanligvis tar vi turer til museer, til marka og til ulike deler av 
byen. Nå når vi ikke skal bruke offentlig kommuniksajon holder vi 
oss til korte turer i nærmiljøet, Stensparken, Geitmyra 
skolehage eller Bislet stadion for eksempel. Vi har en 
hovedaktivitet på AKS hver dag. For eksempel, hobbydag, 
idrettsdag, bakedag eller maledag. 
 
Denne sommeren er det 2 måltider med matpakke, ca 10.00 og 
ca 14.00. Send med nok mat, drikkeflaske og gjerne noe frukt 
hver dag. 
 
Planleggingsdager 
AKS har anledning til å avholde planleggingsdager for 
personalet. I høst vil torsdag 13. og fredag 14. august være 
stengt for planleggingsdag. 
 
Hel eller halv plass 
Aktivitetsskolen tilbyr halv- og heldagsplass. Heldagsplass kan 
brukes fritt i åpningstiden, før og etter skolen og alle dager i 
ferier.  
 
Halvdagsplass er inntil 12 timer i uken og 2 hele dager i 
ferieuker. De 12 timene fordeles etter foresattes ønsker, etter 
en skriftlig plan. Timene kan ikke spares fra en uke til en annen. 
Dere kan kjøpe ekstra tid i skolens ferier, unntatt de trinn som 
har gratis kjernetid. 
 
Gratis kjernetid 
Bolteløkka AKS har gratis kjernetid for elever på 1. trinn. Det er 
foreslått at det også skal gjelde for 2. trinn fra i år, men det blir 
endelig vedtatt i juni. Halv plass er gratis. Det er inntil 12 timer i 
uken, jevnt fordelt over 5 dager etter skoletid. Det er 2 dager i 
hele ferieuker. Det er dessverre ikke anledning til å bruke 
morgenåpning eller kjøpe ekstra tid i skoleferieer. 
 
  



Betaling, satser fra 01.01.2020 
Månedlig 
oppholdsbetaling 
til 
Aktivitetsskolen 

Inntekt 
inntil 
Kr 224694 

Inntekt fra   
kr 224695  
til og med  
Kr 399456 

Inntekt over  
Kr 399457 

Heldagsplass 
 

Kr 678 Kr 1245 Kr 3174 

Halvdagsplass 
 

Kr 435 Kr 800 Kr 2145 

Gratis kjernetid 
heldag 

Kr 242 Kr 445 Kr 1029 

 
Dersom det er aktuelt med redusert sats fyller dere ut 
egenerklæringsskjema og leverer det sammen med 
inntektsdokumentasjon til AKS. 
 
Fakturaer 
AKS på Bolteløkka legger inn opplysninger som gir grunnlag for 
fakturaene. Fakturaer lages sentralt ut fra dette og sendes ut ca 
20. hver måned. Betalingsfrist er 1. hver måned, forskuddsvis. 
Har dere spørsmål om fakturaer må dere ta dette med leder for 
AKS. 
Oppsigelse eller endring av plass 
Det er en måneds oppsigelse fra 1. i måneden for oppsigelse og 
endring av plass. Logg inn på osloskolen.ist-asp.com for å søke, 
endre eller si opp plassen, endre betaler, adresse eller annet. 
 
Måltider 
Normalt serverer vi mat til elevene rett etter skoletid. Av 
smittevernhensyn lages det nå ikke mat, elevene har dobbel 
matpakke. Fra august vil vi nok igjen ha noe matservering, men 
det må vi komme tilbake til. 
 
Hva bør være i sekken 
Innesko, et klesskift hvis barna blir våte, regntøy. Klær og ting 
som er navnet blir sjeldnere borte. 
 
Hva kan barna ha med på AKS 
Av smittevernhensyn skal barna ikke ha leker med til AKS nå. 
 
 



Når du henter barn 
Du må ha tid til at barnet rydder etter seg. Husk å henvende deg 
til den som har krysselisten så vi vet hvem som henter. Eller la 
barnet gi beskjed. Vi setter pris på at du gjør ferdig 
mobilsamtaler før du kommer inn. 
 
Dagsrytme 
Vi har morgenåpning i annekset for alle. Det er bare 
underetasjen som er åpen. Barna kan være inne til 8.15, de kan 
være ute fra 7.30. Barna kan ha med seg frokost som de spiser 
på kjøkkenet her. Fra 8.15 er alle ute til skolestart 8.30. 
 
Etter skolen er det utetid til 14.00. Fra 14.00 til ryddetid er det 
ulike aktiviteter ute og inne. Rett etter skole er det tid for mat.  
 
Leksetilbud 
For 3. og 4. trinn er det leksetilbud i klasserommet etter 
lekseplan for trinnet.  

 
For 1. og 2. trinn har vi ikke slikt leksetilbud. I samarbeid med 
lærer tilbyr vi ulike læringsstøttende aktiviteter. Vi bruker også 
biblioteket aktivt.  Dette bidrar til å styrke barnas lese- og 
regneferdigheter. Vi kan bistå med leselekser en dag i uken. 
 
Organisering av aktiviteter 
Vi jobber kontinuerlig for å ha et variert leke- og aktivitetstilbud 
som bidrar til læring og utvikling. Vi ønsker at alle elevene skal 
finne noe interessant, noe som utfordrer, noe de har lyst til å 
være med på.  
 
Vi tilbyr ulike kurs hvert semester. En periode er 3 uker på 
Lillebasen og 4 uker på Storebasen. Disse krever påmelding og 
man deltar alle gangene. Kurs kan for eksempel være små 
kokker, linoleumstrykk, ballspill, skulptur, foto, musikk eller 
idrett. 
 
Temauker gjennomføres i samarbeid med skolen. For eksempel 
eventyr, jorda rundt, insekter, dyra i byen, arkitektur i 
nærområdet, høst eller fotball. 
 



Dagens er en organisert aktivitet som annonseres samme dag 
og barna skriver seg på til. For eksempel kanonball, åpen mik, 
datarom, dans eller brettspill. 
 
Alltid tilgjengelig er spill og leker, ute og inne. 
 
Ute eller inne: Barna kan alltid velge å være ute, men kan ikke 
alltid velge å være inne. Det er vanligvis utetid fra skoleslutt til 
14.00 og fra 16.00. 
 
Å være ny på Bolteløkka AKS i august 2020 
Hvordan gjøre en god oppstart for elevene og samtidig ivareta 
smittevern: Vanligvis er vi rause med tid til tilvenning og 
individuelle løsninger. Nå skal færrest mulig mennesker inn i 
skolebygget og vi må gjøre ting annerledes. Vi ber nå foresatte 
om å følge barna til porten om morgenen. Selvfølgelig skal våre 
helt nye elever få individuell behandling og få lov til å være nye 
og litt utrygge og få litt hjelp på veien. 
 
Vi ber dere foresatte om å forberede barna så godt som mulig 
på at dere skal gå fra dem her, som de fleste av dere gjør i 
barnehagen i dag. De av dere som har utrygge barn og som 
ønsker å være her litt med barna ber vi også om å øve med 
barna. Gjør den tiden dere er her så kort som mulig, kanskje kan 
dere gå en liten tur for så å komme tilbake. Det viktigste er for 
de fleste å øve på selve avskjeden.  
 
Den tiden dere er her ønske vi i størst mulig grad at dere er ute i 
skolegården og at dere holder god avstand til andre. 
Dette er for å ivareta smittevern for oss alle. 
Vi er godt bemannet de første ukene i august og vil sørge for at 
dere alle blir tatt godt imot. 
 

 


