
skal gi tilbud om aktiviteter 
som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

Velkommen til førskoledagen og

AKS Hasle på Brynseng skole 



Slapp av og nyt denne 
presentasjonen i sammen med 

kaffen og matpakken din i 
sammen med oss.

Du får denne på email i morgen 
torsdag.



AKS en læringsstøttende arena
 AKS er en viktig læringsarena for elevene, men ikke bevisstgjort 

godt nok blant foresatte og elevene selv.

 Hvordan kan vi benytte det faktum at AKS og skole er ulike 
læringsarenaer med ulik styrke og egenart?

 Læring skjer også når man ikke bevisst har lagt opp til det.

 Vi ønsker å bryte med myten om at lek og læring er 
motsetninger – læring ER moro! 



Slik kan det være i praksis
Solsystem 



AKS Hasle på Brynseng skole i 2 år.
 Samme AKS bare med bussing og nye muligheter.

 Alt er nytt for oss også.

 Gi oss litt tid til "å få ting på stell".

 Bedre med for mange eposter fra oss, enn for få i 
begynnelsen.

 Foreldreinfo sendes 2 ganger i måneden fra september av.



Basene, etasjer og baseledere
 3 baser og hvor 2. og 3. trinn er i sammen på Mellombasen.

 Minibasen for 1. trinn i 1. etg. og AKS lokaler. Baseleder: 
Faramarz 

 Mellombasen for 2. trinn i 3. etg. Sambruk med skolen. 
Baseleder: ikke tilsatt enda.

 Mellombasen (3. trinn) for 3. trinn i 3. etg i sammen med 
2.trinn. Sambruk med skolen. Baseleder: den samme som 
på Mellombasen.

 Megabasen for 4. trinn i 3. etg – på egen side for seg selv. 
Sambruk med skolen. Baseleder: Kim. 



Gratis kjernetid i AKS – 1. trinn
Med forbehold om vedtak i bystyret. 

 Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid

 De er fast med første AKS buss hjem kl.15.45

 Inntil 12 timer per uke = halvdagsplass

 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er 
stengt).

 På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan 
eleven være på AKS ½ dag. Bussen går kl. 1215 fra Brynseng.

 Ønsker du full plass så betales mellomlegget etter satser.

 Se priser på hjemmesiden vår.  



Målet med gratis kjernetid i AKS
 AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas 

faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal 
gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

 Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for 
skolestartere i noen bydeler er:

 Å styrke elevenes språkferdigheter

 Å øke deltakelsen i AKS

 Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud



Oppholds satser i AKS
 Inntekt over 370 320 kroner
• Heldagsplass 2922kroner

• Halvdagsplass 1975 kroner

• Gratis kjernetid hel plass 947 kroner

 Inntekt fra 208 305 - 370 320 kroner
• Heldagsplass 1146 kroner

• Halvdagsplass 737 kroner

• Gratis kjernetid hel plass 409 kroner

• Inntekt under 208 305 kroner 
• Heldagsplass 624 kroner

• Halvdagsplass 401 kroner 

• Gratis kjernetid hel plass 223 kroner.

• Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt med oss etterpå 
eller på email før fredag 2. juni 2017. 



August 2017 – før skolestart
 Første dag; sett av meget god tid til å følge barnet, være tilgjengelige de første 

dagene 

 Omvisning på skolen av baseleder 1., 7. og 14 august 0930-1000.

 Ekstra buss disse 3 dagene for 1 foresatte på 1. trinn.

 Ha med stor nok matpakke og drikke hver dag. 

 Vi er på basen - ute og inne

 Ha med skiftetøy som er merket med navn.

 Garderobeplasser er alfabetisk frem til skolestart.

 Aktiviteter

 Barna skal bli trygge på oss og vi på dem

 Rett klær for rett vær, husk evt. solkrem.

 Første skoledag mandag 21. august – vi anbefaler ikke AKS den morgen. Kom 
til skolestart med barnet. 



Aktivitetsskolen- etter skolen - på 
Minibasen
 Mat- hver ettermiddag 

 Utetid – Velgetid inne

 Aktiviteter – inne som ute

 Aktiviteter – kommer i løpet av en 4 års periode

 Primærgrupper – samhold – regler

 Alle aktivitetene er inkludert i oppholdsbetalingen de 2 
neste årene.



Timeplan for barnetrinnet 2017/18
 Alle barna (1-4. trinn) begynner kl. 0845

 Alle slutter kl. 1330 (bortsett fra 3. trinn på onsdager kl. 
1345).

 AKS møter barna i klasserommene.



Buss på AKS i skolefridager
 Bussavganger fra Bunnpris og Tidemannsjordet

 Morgen: 0800 og 0845.

 Retur fra Brynseng: 1530 og 1615 til samme sted. 

 Henteplass er på bussholdeplassen. Vi har ikke bemanning 
som venter der, da personalet er med bussen tilbake.

 Antatt busstid fra Brynseng er ca. 10 min +/-.

 Busstidene er satt opp i.f.h.t. erfaringer ved oppmøte på 
AKS i feriene. 



Buss i skolens uker – for AKS
 Bussavganger fra Bunnpris og Tidemannsjordet

 Morgen: (tilsyn fra 0730)0745 og 0815 

 Retur fra Brynseng: 1545 og 1615/20 til samme sted. 

 Henteplass er på bussholdeplassen. Vi har ikke bemanning 
som venter der, da personalet er med bussen tilbake.

 Antatt busstid fra Brynseng er ca. 10 min +/-.



Busstopp = levering av barna 
 Det vil være voksne på begge busstopp om morgen på AKS sine 

åpningsdager.
 Barna vil bli hentet på Etterstad og fulgt opp til Brynseng
 Om ettermiddagene vil AKS personale følge barna ned til 

Etterstad og AKS personale er med på alle bussavganger til 
Hasle.

 Busstopp er = henteplassen.
 Foresatte må møte i god tid før på holdeplassen.
 Vi oppgir tider fra Brynseng og antatt tid til Hasle er ca. 10 min 

+/-. 
 Det er ikke parkeringsplasser på Brynseng.  Kun av-og 

påstigning. 



Endring av opphold, tid og satser.
 Det er 1 måneds oppsigelse/endringstid gjeldene i fra den 1. 

hver måned. 

 Gå fra halv til heldag – kan gjøres på meget kort tid – etter 
22/8.

 Heldagsplass  - hver dag i våre åpningstider. 

 Halvdagsplass – se egen fane.

 Du kan øke plassen i skolens ferie etc. (betaling for 1 mnd.).

 Oppholdsbetaling – forskjellige satser etter familiens 
inntekt. Ta kontakt med avd. leder Knut Lampe.

 Endring av inntekt – gi beskjed snarlig og jfr. Punkt øverst.



Aktiviteter 
 Mange god og fine aktiviteter.

 Gym i flerbrukshallen.



Påmelding til ferie
 Ved påmelding så må dere krysse av for:

 Dager når barnet kommer.

 Bussholdeplassen er den samme på morgen som 
ettermiddag. Kryss av for bussholdeplass.

 Hvilken bussavgang til og fra barnet ditt skal bli med



Sende hjem – før – på skoledager
 AKS barna kan sendes hjem på skolebussen, hvis vi får 

beskjed før kl. 1200.

 Ellers til faste tider – se sommer påmeldingen når den 
kommer.



Påmeldingsfrist for høsten 2017
 Siste frist er fredag 2. juni 2017 kl. 1100.

 Neste påmeldingsmulighet med første oppstart er mandag 
21. august 2017.

 Selv om det er gratis kjernetid.



Garderobe skolen og AKS
 Barna har en fast garderobeplass fra skolestart av. 

 Det trenges da kun 1 par med innesko.

 Skiftetøy trengs.

 AKS personale hjelper barna med å sende hjem eks. våt tøy.



Mat høsten 2017 – kan se slikt ut.
 DAG 1 - Varm rett
 Greske kjøttboller med mynte-yoghurt, couscous, blomkål og gulrot

 DAG 2 - varm rett
 Tacokjøttdeig med revet ost, salt, agurk, mais, wraps

 DAG 3 - Varm rett
 Fiskeboller med karrisaus, kokte poteter og revet gulrot/kålrot

 DAG 4 vegetar - Kald rett
 Crudité m/dipp (div grønnsaker).
 Pai fylt med squash, karamellisert løk og poteter. 

 DAG 5 - Varm rett
 Ovnsbakte ramsløkspølser med hjemmelaget potetmos og agurk og tomat

Ny uke
 DAG 1 - Varm rett
 Marinert kyllingfilet med paprikasaus og ris. Kald blomkål og brokkoli.

 DAG 2 - Varm rett
 Hjemmelaget pizza

 DAG 3 - Varm rett
 Stekte kylling boller med ris, paprikasaus og kokte kalde gulrøtter

 DAG 4 - Varm rett
 Karbonader med ramsløk, kokte poteter, brun saus og kålsalat.

 DAG 5 - Kalde rett
 Assortert brød
 Salami, Brunost, Leverpostei, Agurk, tomat, mix salat, Smør



Informasjon - tilbakemeldinger
 Epost – baseleder og leder

 Beskjeder – email/telefon/SMS før kl. 1200

 Hjemmesiden

 Telefon Minibasen 468 13 231

 Telefon Mellombasen 906 23 948

 Telefon Megabasen 959 25 119

 Vi vil sende ut informasjon minst 2 ganger i måneden. 

 Ris og ros, tas i mot med takk. 



Rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS)
 Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på 

ulike målområder.
 Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og 

forutsigbarhet
 Gir retning for innhold og organisering
 Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes 

faglige, sosiale og personlige utvikling
 Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale 

planer og ukeplaner 
 De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider

Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom
FAU og driftsstyret!



Målområder i Aktivitetsskolen
• Fysisk aktivitet og lek

• Natur, teknikk og miljø

• Kunst, kultur og kreativitet

• Mat og helse



Oslostandard for Aktivitetsskolen
 Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den 

beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet

 Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for 
Aktivitetsskolen (AKS) og standardvedtekter for kommunale AKS i Oslo:

 Innhold og ambisjoner

 Trygghet, trivsel og omsorg

 Struktur og forutsigbarhet

 Dialog og samarbeid



Kontakt 
 Ta kontakt med oss på email eller telefon

Leder Aks Hasle: Knut Lampe

Telefon 23 03 74 23 

Email: knut.lampe@ude.oslo.kommune.no

 Baseleder Minibasen: Faramarz Almassy

Telefon 46 81 3231

Email: Faramarz.almassy@ude.oslo.kommune.no

Baseleder: Kim-Vegar Løvstad.

Telefon 95 92 51 19

Email: KimVegard.lovstad@ude.oslo.kommune.no
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