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OPPSTART
• Det har vært en fin start på skoleåret på AKS. Det er 

god stemning i barnegruppene og ting kommer på 
plass. Vennskap oppstår og tryggheten øker.

• Alt er nytt for elevene i første trinn, men det er også 
nye elever på de andre trinnene.

• Eldre barn hjelper yngre barn og det betyr mye for å 
bli trygg i denne nye situasjonen.



PLANER FOR HØSTEN 2019
• Det blir en ny kursperiode, start i uke 42 for Storebasen og 43 for Lillebasen. For begge baser vil det være kurs innen fysisk 

aktivitet, innen forming og teater. Storebasen vil i tillegg ha Små kokker blant annet. Varsel om påmelding blir sendt ut. Snakk 
med barnet om hva han/hun har lyst til og sjekk at dagen passer for dere. 

• Tirsdag er det 4. klasseklubb. Da samles 4. trinn og gjør noe sammen. De kan være i 2. etasje i annekset, i Bollakjelleren, i nedre 
skolegård eller på tur i nærmiljøet. De setter pris på å få være sammen

• Tirsdag 19. november blir det Vernissage. Det er vårt alternativ til juleavslutning. Her blir det utstilling av ting barna har laget, noe 
vises på scenen og det blir vist bilder fra siste semesters aktiviteter.

• Kodekurs for elever på 4. trinn starter i uke 46. Dette er for alle elever på 4. trinn, uavhengig av deltakelse på AKS. 
Ungdomsskoleelever har fått opplæring og holder dette kurset for våre elever. Det foregår over hele Oslo og er et tilbud fra 
Utdanningsetaten. Foreløpig har vi ikke noe annet tilbud om koding. 

• Halvårsplan ligger på hjemmesiden. Det er en grov skisse over hva som skjer. I tillegg finner dere en mer detaljert månedsplan 
på nett. Ukeplan henges opp på basene hver uke.

• Film på fredag. Oddetallsuker er det film for 4. trinn og partallsuker er det film for alle. Filmen vises i festsalen og er ferdig innen 
16.00.

• Vi fikk spørsmål om det blir sjakk-kurs. Det blir tilbud om sjakk etter jul.



HØSTFERIEN
• Program for høstferien sendes til de påmeldte når fristen har gått ut.

• Vi planlegger aktivitet og bemanning ut fra antallet påmeldte barn. Derfor 
er det viktig for oss å ha så korrekt antall som mulig. Meld på barnet 
innen fristen, blir det endringer etter fristen, så ta kontakt med oss.

• Turdager i skoleferier er fast tirsdag og torsdag når ferien er hele uker. De 
dagene går vi fra skolen 9.30 og er tilbake innen 15.00. Kommer dere for 
sent er det ikke noe tilbud den dagen. Noen ganger er det tidligere 
fremmøte, da får dere tydelig beskjed. For eksempel 4. trinn som skal på 
sykkeltur drar fra skolen 8.30.



LITT OM DAGSRYTME
• Morgenåpent: Vi åpner 7.30. Det er underetasjen i annekset som er åpen for begge baser. Her er 

det tegning, spill og lek i hjørnerommet. Noen spiser frokosten sin på kjøkkenet. 08.15 går alle ut og 
får litt frisk luft før skolestart. Etter 08.15 registrerer vi ikke flere inn på  AKS.

• Måltid: Rett etter skoletid får barna mat på AKS. Det trinnet som slutter først, spiser først. Så går det 
trinnvis til alle har spist, de yngste først.  Til slutt ropes det over alt er det er «siste frist». Da kan de 
som har glemt det, de som har vært på korpsøving, de som vil spise med noen fra andre trinn 
komme og spise. Vi oppfordrer barna til å spise, og noen får spesiell beskjed. Vi tar hensyn til allergier 
og spesielle behov så langt vi klarer. Vi har ikke alternativer for de som ikke liker maten. Da må 
foresatte følge med på menyen og eventuelt sende med noe ekstra. De kan selvfølgelig spise egne 
mat sammen med de andre på kjøkkenet.

• Utetid: Fra skoleslutt til 14.00 er det utetid. De som ikke spiser må da være ute.

• 14.00 - 16.00 er det full aktivitet i alle rom. Fra skoleslutt disponerer vi også festsal, gymsal og 
klasserom etter behov.



LEKSETILBUD

• 3. og 4. trinn har ordinær leksehjelp i klasserommene, se ukeplan fra skolen.

• 1. og 2. trinn har lesetilbud på AKS. De trenger å sitte med en voksen hver 
for å gjøre lekser. Det har vi ikke kapasitet til. Det vi tilbyr er å lese med 
barna. Barnet leser for oss, vi leser for barnet, vi kan lese litt hver. Det kan 
være leseleksa eller annet som inspirerer til lesing. På Lillebasen er det ofte 
Ove som leser med barna på biblioteket. Han prøver å få med alle i løpet 
av uka, men noen vil jo bare være ute. På Storebasen har vi satt av tid 
mandager 13.45-14.45. I tillegg leses det i bokklubb onsdager og når barna 
ønsker. Hvis du har spesielle ønsker for ditt barn så ta kontakt med oss.



BESKJEDER TIL AKS
• Det er helt vesentlig at vi vet hvem som kan hente barna. Dere har fylt ut et 

avtaleskjema som vi forholder oss til. Hvis andre enn de som står der skal hente 
barnet, skal vi ha beskjed. Har dere krysset av for at andre foreldre på trinnet kan 
hente, kan vi sende barnet til vennegruppe eller bursdag uten beskjed fra foresatte.

• Det er enkelt å nå oss: Snakk med oss om morgenen, send sms eller mail før 13.00 
den dagen det gjelder. Etter 13.00 må du ringe oss, men det ønsker vi  minst av. Se 
hjemmesiden for kontaktinformasjon.

• AKS stenger 16.30 og da slutter også arbeidstiden. Når dere skal hente barna må 
dere komme i rett tid så dere forlater AKS senest 16.30. Blir du forsinket  og ikke 
har noen som kan hente for deg, må du ta kontakt med oss. Barn som står her ved 
stengetid blir engstelige når vi ikke får kontakt med dere.



SKAL DU HOLDE BURSDAG ELLER 
SKAL BARNET DITT I BURSDAG?

• Det er stas å bli invitert i bursdag. For den som står her når 
klassen hentes til bursdag og ingen helt vet om han eller hun 
skal være med, gjør det ganske vondt.

• Dere som skal holde bursdag: Be om svar fra de som 
kommer. Da har dere en bekreftelse og vi slipper 
usikkerheten om hvem som skal med. Gi gjerne beskjed til 
AKS på forhånd så kan vi hjelpe til med at alle kommer.

• Når barnet ditt skal i bursdag: Gi beskjed til AKS.



STYRINGSDOKUMENTER

• Opplæringsloven (Gjelder for landet) 

• Forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo

• Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo

• Du kan lese mer her: 

• Utdanningsdirektoratet udir.no 

• Skolens hjemmeside boltelokka.osloskolen.no 

• Eller Oslo kommunes nettsider oslo.kommune.no

http://udir.no
http://boltelokka.osloskolen.no
http://oslo.kommune.no


NY RAMMEPLAN
• Formål: AKS skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som 

omfattes av ordningen et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens 
undervisningstid.

• Det nye i denne Rammeplanen er at den sier mer om hva AKS i Oslo skal inneholde 
og hvordan vi skal nå målene våre. Den er tydeligere på hva slags tilbud barna skal få 
og hvordan de skal ha det.  Vi som  jobber på Bolteløkka synes det er et godt 
verktøy og at den viser tydelig hva som er det viktigste: Eleven. Det er mye skrevet 
og sagt om faglig utbytte og læring i AKS. Rammeplanen sier også at leken er helt 
vesentlig for aldersgruppen og at læring i AKS først og fremst skjer gjennom lek.

• Hvis du vil lese mer i Rammeplanen kan du finne den på skolens hjemmeside eller 
du kan få en papirutgave ved Krysselista.



RAMMER OG 
FORUTSETNINGER

• Roller og ansvar.

• Rektor har ansvar for hele skolen og AKS er en del av skolen. På 
Bolteløkka er daglig ansvar for AKS delegert til inspektør Marit 
Johansen som har ansvar for personal, økonomi og utvikling av AKS.

• Baseledere har ansvar for basen og deltar i og legger til rette for 
alle aktivitetene. De er tett på barna og har mye kontakt med 
foresatte. På Lillebasen er Ove Tuverud baseleder, på Storebasen er 
det Håvard Thorsby.



BOLTELØKKA AKS 2019
• HVEM JOBBER HER:

• Kulissemaker  Animatør Skuespiller 
Formingslærer Lærerstudent Barnevernspedagog 
Fotballtrener Fotballspiller Kunst- og 
kulturformidler Barne- og ungdomsarbeider  
Musiker Danseinstruktør Stand-up komiker 

• Vi kommer fra flere verdensdeler og snakker 
mange språk

• Vi har mer enn 100 års erfaring fra arbeid med 
barn

• 6 personer har jobbet her mer enn 10 år

• Bildet er fra en forestilling hvor de ansatte spiller 
teater for barna, veldig populært.



ET TRYGT OG GODT 
SKOLEMILJØ

• Aktivitetsplikten.  Alle som jobber med barna har plikt til å følge med, gripe 
inn, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak dersom det er grunn til å 
tro at barn ikke har det bra på skolen.   

• Tiltaksplaner lages av skole og AKS. Vi har et tett samarbeid mellom skole og 
AKS på Bolteløkka. Om et barn ikke har det greit på skolen, gjelder det nok 
også på AKS. Og omvendt. Når vi lager tiltak for enkeltelev er det et 
samarbeid mellom lærer, sosiallærer, skoleledelse, AKS og foresatte, og 
eleven selv.

• Opplæringsloven §9 A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.



BARNS MEDVIRKNING

• Elevene skal inspireres til å  medvirke i utformingen av tilbudet som 
gis på AKS. Elevene har rett til å si sin mening og bli hørt i alt som 
handler om dem. Medarbeidere i AKS tar hensyn til dette i arbeidet 
med elevene.

• Alle elever skal få ytre seg og ha innflytelse på tilbudene i AKS. De 
skal få bidra aktivt både når det gjelder planlegging, gjennomføring 
og vurdering av tilbudet og aktiviteter.

• Elevenes opplevelse av hvordan de har det på skolen skal tas på 
alvor.



HVORDAN LEGGER VI TIL RETTE 
FOR BARNS MEDVIRKNING

• Vi har gjennomført valg. Barna stemte over aktiviteter og matretter. Stor deltakelse og mange 
innspill.

• Samling på 4. klasseklubb. Hvert halvår lager de program sammen, elever og de ansatte på AKS som 
har ansvar for klubben. Bestilling fra ledelsen er at programmet skal være variert og det klarer de 
fint å få til.

• Gruppene som lager mat har alltid litt tid til samtale. Dette er en fin, uformell arena for å få innspill 
fra elevene. Mye om mat, men også om aktiviteter og utstyr.

• Elevrådet har møte om AKS. Hvert halvår gjennomfører vi møte med de yngste i elevrådet, de 
trinnene som går i AKS. De mener mye om AKS og det er nyttige innspill vi kan jobbe videre med.

• Spørreskjema og samtaler i undervisningstiden. Dette har vi ikke prøvd enda, men har avtalt med 
noen lærere at det kan gjøres. Vi vil gå inn i norsk-faget og gjøre undersøkelser om konkrete temaer 
i AKS. På den måten kan vi høre et helt trinn og få enda større innblikk i hva barna ønsker seg i AKS.



PEDAGOGISKE PRINSIPPER OG 
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
• Dette har fått en større plass i vår nye Rammeplan. Det sies 

tydeligere hva som forventes av de ansatte og hvilke 
muligheter elevene skal ha i AKS.

• Det har vært jobbet i flere år i Oslo for å sikre en bredde i 
tilbudet til elevene i AKS. På Bolteløkka har vi sterkt fokus på 
dette når vi ansetter nye. Vi ønsker at personalet skal ha en stor 
bredde i kompetanse og interesser.  Vi vil speile barnegruppen 
slik at alle barna har rollemodeller de kan få en spesiell relasjon 
til. Vi skal ha gode aktiviteter for alle barna.



LEK OG SOSIAL KOMPETANSE
• På AKS dannes varige vennskap

• Barna får mye sosial erfaring. Blant annet 
fordi de er sammen med barn som er 
eldre og yngre enn seg selv.

• Medansvar. AKS er en meget komplisert 
sosial arena. Det er trangt, det er fullt, 
det er mye som er uforutsigbart. Barna 
lærer tidlig at de kan få de beste dagene 
om de er med og tar ansvar. Du 
kommer langt her med å være positiv 
og fleksibel, noe som også må læres.



LÆRINGSSTØTTENDE 
AKTIVITETER

• En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid 
med fag og ferdigheter

• En aktivitet som er planlagt og har tydelige 
læringsmål

• En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen 
og gjennomføringen



GRUNNLEGGENDE 
FERDIGHETER

• Å kunne lese. Å kunne skrive. Å kunne regne. Muntlige 
ferdigheter. Digitale ferdigheter.

• På AKS har vi dette med oss i alt vi tilbyr. Det gjelder 
hvilke aktiviteter vi gjennomfører og hva vi kjøper av 
utstyr. Vi kjøper spill og leker som bidrar til utvikling av de 
grunnleggende ferdighetene. Vi har teater og aktiviteter i 
festsalen som får mange barn til å fremføre sang/dans/
dikt/musikk for stort og lite publikum. Blant mye annet.



TEMAOMRÅDER
• Natur, miljø og bærekraftig utvikling. Vi har valgt å fokusere på dette 

området, rett og slett fordi det er her vi er svakest. Vi har forskerklubb og vi 
er mye ute i naturen. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn og vi jobber med å 
kutte matsvinn. For å bli enda bedre har vi samarbeid med lærere om 
naturfag og bærekraft. Ansatte deltar på kurs i friluftsliv, på Forskerfabrikken 
og kurs om Mat i AKS. 

• Kunst, kultur og kreativitet

• Fysisk aktivitet

• Mat og helse



BÆREKRAFT PÅ KJØKKENET

• Kildesortering

• Kutte matsvinn

• Mer frukt og grønt - 
mindre kjøtt



BÆREKRAFT I AKTIVITETER
• Reparere eller bytte fremfor å kaste. Vi gjør det med AKS sine ting. 

Det kommer et kurs på Storebasen om å lage vesker av 
«gammelt» materiale.

• Miljøfyrtårn. Vi er sertifisert fra i fjor, holde fokus på hva som 
kreves for å beholde dette år for år.

• Generelt om forbruk. Vi snakker med elevene om de nære ting. 
Som å spise opp maten sin og hole orden på klær og utstyr.

• Faglig samarbeid med skolen om natur og klima.


