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Velkommen til Aktivitetsskolen Hasle.  

Aktivitetsskolen (AKS) er et frivillig tilbud til barn i 1. – 4. trinn før og etter 
undervisningstid, samt i skolens ferie og fridager (vi har stengt jul– og 
nyttårsaften og hele juli måned).  

Aktivitetsskolen Hasle består av to ordinære baser for barn i 1. – 4. trinn. 
Navn på basene er; Minibasen og Mellombasen(1. & 2. trinn), Megabasen 
(3. & 4. trinn). Det er over 15 ansatte fordelt på assistenter, baseledere, 
AKS-leder. Til sammen er det ca. 180 barn på AKS Hasle. 

 
På skolens hjemmeside https://hasle.osloskolen.no/ finner du det meste av 
praktiske opplysninger, oppholdsbetaling, aktiviteter og elektronisk 
påmelding. Mye av kommunikasjon ut til deg vil foregå via epost og skolens 
hjemmeside. Vi har mottatt 1 epost adresse i fra deg og hvis du ønsker at 
den andre foresatte også skal få informasjon, send en epost til oss med 
barnets navn og hvem den andre foresatte er. Det er viktig å merke seg at 
du betaler fra oppstartdato som du oppga i søknaden, ellers så er det 
”vanlig” sats. 

Aktivitetsskolen Hasle skal bl.a. kjennetegnes ved; 

 Gode aktivitetstilbud (inkludert i prisen, unntatt skiskole). 

 God og sunn mat til barna hver dag serveres fra 1. august på 
Megabasen. Si fra til oss om matallergier etc. 

 Imøtekommenhet. 

 Hos oss skal barna oppleve trygghet, få gode opplevelser og rett og 
slett ha det moro! 

Vi ser frem til et fint år med nye skolestartere og har du spørsmål, ta 
kontakt med leder av Aktivitetsskolen Hasle på telefon 23 03 74 23 (Knut) 
eller baseleder 46 81 32 31 (Faramarz), se også epost adresser her: 

https://hasle.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-hasle-skole/kontakt-
aks/ 

Kontaktinformasjon 

Telefon Minibasen : 46 81 32 31 

Telefon leder: 23 03 74 23 

E-post: Leder Knut Lampe 

Knut.Lampe@ude.oslo.kommune.no 

Baseleder Faramarz Almassy 

Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no 

Besøksadresse:  Haralds vei 1, 0576 Oslo 

 

 

INFO 2016 
Minibasen (1.trinn)  

Hjemmesiden: 

https://hasle.osloskolen.no/  

Så klikk deg videre inn på 

Aktivitetsskolen. 
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          Oslo kommune 

     Utdanningsetaten 

                       Aktivitetsskolen Hasle 
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Velkommen til Aktivitetsskolen Hasle 

Vi gleder oss til å møte dere skolestartere fra 01.08.2016! 

I denne brosjyren finner du informasjon om perioden 1.-19. 

august, og informasjon som gjelder fra skolestart 22. au-

gust. 

AKTIVITETSSKOLEN 1. - 19. AUGUST 

Aktivitetsskolen åpner 1. august. Vi holder åpent fra 7.30-

16.45. Minibasen for 1.trinn holder til i Paviljongen langs 

Haralds vei, mens 2. trinn er sammen med Megabasen. 

De første dagene vil vi bruke til å bli kjent med hverandre. 

Vi bruker tiden til å finne ut hva slags leker vi har, hvem de 

voksne er, hvilke regler vi må følge og hvor på skolen vi kan 

være. Dette vises på skolens kart som henges på oppslags-

tavlen. 

AKS er annerledes enn barnehage. Det er flere barn pr vok-

sen og det kan oppleves som en stor overgang for mange. 

Før skolestart vil 2.-4. trinn være på tur enkelte dager, 

mens nye skolestartere får tid til å bli kjent med AKS i sitt 

tempo.  

Vi vil ha ulike aktiviteter. Vi skal ha det gøy sammen og ikke 

minst, skape trygghet og  knytte nye vennskap! 

Omvisningsrunde og praktiske informasjon til nye barn og 

foresatte blir gitt av baseleder 1. og 8. august kl. 09.30-

10.00. Se egen info. 

AKS - ETTER SKOLESTART 

Når skolen starter 22. august blir dagen annerledes enn 

den har vært før skolestart.  

Dagsrytme 

 Morgenåpent– 07.30-08.30 i lokalene til Megabasen . 

 Spisetid - etter skoleslutt i lokalene til Megabasen.  

 Utetid etter maten hver dag ca. 30-45 minutter. 

 Aktivitet 15.00-16.15, noen ganger rett etter maten. 

 Ryddetid inne og ute  kl. 16.15. 

 Stenger- 16.45, møt opp i god tid! 

Morgenåpent 

Morgenåpent er i lokalene til Megabasen fra kl. 07.30.  Vi 

rydder kl. 08.15 og følger 1. trinn  opp til Lille skolegård.  

Der vi venter til klokka ringer 08.30, da de stiller opp og 

venter på lærerne. 

Innkryssing / henting av barn  

Etter endt skoletid blir barna ropt opp eller krysset inn 

mens de spiser. Når barna blir hentet må de krysses ut på 

basen av den som har krysselista. Vi setter sikkerheten 

høyt, og det er derfor svært viktig at barnet blir krysset ut. 

Hvis noen andre en foresatte skal hente, må vi få beskjed 

god tid i forkant. 

Aktiviteter 

Vi legger vekt på at det skal være spennende aktiviteter for 

begge kjønn og for alle alderstrinn. Noen aktiviteter har 

faste tider og pågår daglig, mens andre aktiviteter er perio-

diske, går over tid og krever påmelding.  

Enkelte aktiviteter er læringsstøttende, det vil si at de er 

knyttet opp mot skolens temaperioder og lokal plan som 

finnes på våre nettsider. Alle aktiviteter er frivillige. Det 

betyr at vi tvinger ikke noen i aktivitet mot sin vilje, men 

heller at vi oppmuntrer barna til å være med på aktivite-

ter. 

 

Informasjon til foresatte  

Informasjon sendes foresatte på epost, og finnes på sko-
lens hjemmeside og på oppslagstavlen.  

  

Mat  

Barna spiser sammen i lokalene til Megabasen rett etter 

skolen. Menyen finner du på nettsiden vår og oppslags-

tavlen. Husk å gi beskjed om matallergier og eventuelt 

send med ekstra matpakke. 

Klær/ skift                                                                   

Vi er ute hver dag, uansett vær. Det er derfor viktig at 

barna har klær og skotøy som passer med vær og tempe-

ratur. Alle skal ha ekstra skift på plassen sin. Merk klærne 

med navn!  

Kontakt og hentebeskjeder 

Vi må ha beskjed dersom noen andre enn foresatte hen-

ter barnet. Send oss epost gjerne før kl. 12.00, etter dette 

tidspunkt kan SMS benyttes til basens mobiltelefon.  

Epost kan også benyttes til hentebeskjeder, men senest 

kl. 12.00 samme dag. 
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 Praktisk informasjon gjelder de første dagene på Aktivitetsskolen. 

Praktiske informasjon blir gitt på omvisningsrunde med nye barn (1.trinn) og deres foresatte 1. og 8. august kl. 09.30-10.00. Si fra hvis tiden ikke passer dere. 

 Vi skal være i paviljongen langs Haralds vei mot Lille Tøyen. 

 Vi er på skolens område bl. annet i gymsalen og drar på korte turer i nærmiljøet. Alle trenger tiden til å bli kjent med hverandre, nye omgivelser og rutiner. 

 Vi har en liste over alle påmeldte barn med startdato og telefonnummer til foresatte. Barna blir krysset inn når de møter opp og krysset ut når de hentes, si 

fra ved levering og henting. 

 Første dagen får barnet en hylleplass med navn på og et navneskilt.  

 Ved starten vil ikke noen barn slippe foreldre med en gang, da kan foreldre være til stede på AKS så lenge de selv ser behovet. 

 Foreldre får et opplysningsskjema de fyller ut og leverer til oss første dagen. Skriv om matallergier, eventuelt behov for ekstra oppfølging og hvem som kan 

hente barnet. Bare de som har halv plass, fyller ut når de henter sitt barn slik at oppholdet ikke stiger over 12 t/u.  

 De som har 12 t/u kan dele opp timene i skolens uker, men i skolefrie uker kan plassen benyttes bare 2 fulle dager pr. uke.  

 Barna skal ha med seg mat og drikke til første måltid kl. 10.30/11.00. Det andre måltid kl. 13.30/14.00, står Aktivitetsskolen for.  

 I tillegg til den daglige kontakten, kommuniserer vi mye via epost og telefon som må være oppdatert til enhver tid.  

 Personalet går i grønne vester med navn på, bilde av personalgruppen finnes på oppslagstavle. 

 Mer informasjon kommer på høstens foreldremøte i august/september.  

      Ønsker alle dere en fin sommerferie og gleder oss til å møte barna deres!      

Med vennlig hilsen Knut Lampe og Faramarz Almassy 

Velkommen til skolestartere (nye 1. klassinger) og foresatte på Minibasen 2016-17. 
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OSLOSTANDARDEN  

Oslostandarden beskriver forventninger som foresatte kan ha til Ak-
tivitesskolen. Den beskriver også forventninger Aktivitetskolen har til 
foresatte.  

Standardene består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av 
rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommu-
nale skolefritidsordninger.  

Og vi oppforderer dere alle til å lese og bli kjent med innholdet. 

Plass og oppholdsbetaling 

Heldagsplass: tilbudet kan benyttes ubegrenset i 
åpningstiden. Dette gjelder også i skolens ferier 
og fridager.  
 
Halvdagsplass: tilbudet kan benyttes inntil 12 
timer pr. uke i skolens uker. I skolefri uker kan 
plassen benyttes i 2 fulle dager. 
Informasjon om oppholdsbetaling og   plasser fin-
nes på våre nettsider.  
Ved spørsmål om plass eller faktura, kontakt AKS-

leder Knut Lampe. 

 

OPPLYSNINGSKJEMA  - FYLLES UT FØRSTE 
DAG PÅ AKS. 

Dette innholder viktig informasjon om bar-
net, kontaktpersoner, allergi/sykdom og 
ikke minst gir det oss meget viktig infor-
masjon om barnets daglige  oppholdstider. 
Skjemaet fylles ut på barnets første dag og 
leveres til basen. Ved endringer i dette 
skjemaet, ber vi om at det fylles ut et nytt 
som leveres/sendes til oss. 

Hvem er vi på AKS? 

Knut - Leder 

Faramarz - Baseleder på 1. og 2. 

trinn 

Kim - Baseleder på 3. og 4. trinn  

På 1. trinn er det er en fast assis-

tent pr klasse som fungerer som 

primærkontakt. 

 

  

 

 
 
 

 

Våre læringsstøttende aktiviteter dekker 5 vikti-

ge målområder:  

1: Natur, teknikk og miljø  

2: Fysisk aktivitet og lek  

3: Kunst, kultur og kreativitet  

4: Mat og helse  

5: Lekser og fordypning  

Se linken på hjemmeside her: https://

hasle.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/

laringsstottende-aktiviter/ 
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Uke 31  

MANDAG 1.8.  
Velkommen til Aktivitetsskolen!  
Presentasjon og praktiske opplysninger.  
Tema: Omvisningsrunde om praktiske informa-
sjon til nye barn og foresatte blir gitt av basele-
der 1. og 8. august kl. 09.30 -10.00.  
Natur, teknikk og miljø/Kunst, kultur og kreativitet: 

Lego og treklosser, tegne, perle og spiller sjakk.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
TIRSDAG 2.8.  
Kunst, kultur og kreativitet: Tegne ute med kritt  
GJENNOMGANG AV VÅRE RUTINER: Hva, hvor, 
hvem? Hvor i skolegården er det lov å være?  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  

 
ONSDAG 3.8.  
Natur, teknikk og miljø/Kunst, kultur og kreativitet: 

Lego og treklosser, tegne, perle og spiller sjakk.  
Tema rutiner og sortering: Vi snakker om våre 
rutiner og avfallssortering etter maten.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
TORSDAG 4.8.  
Mat og helse: Lære rutiner om spising og bord-
skikk på AKS.  
Natur, teknikk og miljø: Vi eksperimenterer med 
plastelina som ikke synker i vannet.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
FREDAG 5.8.  
Natur, teknikk og miljø/Kunst, kultur og kreativitet: 

Lego og treklosser, tegne, perle og spiller sjakk.  
Vi presenterer oss og øver på å lære hverandres 
navn.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  

Uke 32  
 
MANDAG 8.8.  
Velkommen til Aktivitetsskolen!  
Presentasjon og praktiske opplysninger.  
Tema: Omvisningsrunde om praktiske informa-
sjon til nye barn og foresatte blir gitt av basele-
der kl. 09.30-10.00.  
Natur, teknikk og miljø/Kunst, kultur og kreativitet: 

Lego og treklosser, tegne, perle og spiller sjakk.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
TIRSDAG 9.8.  
Natur, teknikk og miljø: Kan vi sitte på ballonger uten at 
de sprekker? Kanskje du finner ut hvorfor?    

Tegne eller male det barna har gjort i sommerfe-
rien.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
ONSDAG 10.8.  
Fysisk aktivitet: Det er lagt opp til 3 forskjellige aktivite-
ter; sykkelløp, staffet og lengdehopp. Barna går rundt og 
prøver seg på de forskjellige banene.   

Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
TORSDAG 11.8.  
Natur, teknikk og miljø: Vi leker med såpebobler 
og bade under vannsprederen.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 
FREDAG 12.8.  
Fysisk aktivitet: Vi setter opp hoppeslott i tillegg 
til fotball på fotballbanen.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  

Uke 33 

MANDAG 15.8.                                                     
Tema: Bli kjent med hverandre. Har vi fått nye venner 
på AKS? Hvordan har vi det sammen på AKS?  
Kunst, kultur og kreativitet: Tegne eller male det barna 
har gjort i sommerferien.  
Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 

TIRSDAG 16.8. 

Fysisk aktivitet: Balldag! Vi spiller slåball/dødball, fotball og ka-
nonball. Vi øver på å lære hverandres navn. 

Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 

ONSDAG  17.8. 

Natur, teknikk og miljø: Lage papirfly og forstå hvorfor flyr noen 
papirfly mer enn andre? Øve på å lære flere navn.    

Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
 

TORSDAG 18.8. 

GJENNOMGANG AV VÅRE RUTINER: Hva, hvor, hvem? 
Hvilke lokaer bruker vi og når?  

Fysisk aktivitet: Det er lagt opp til 3 forskjellige aktiviteter; sek-
keløp, potetløp og høydehopp. Barna går rundt og prøver seg på 
de forskjellige banene.   

Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30. 

 

FREDAG 19.8.  

Fysisk aktivitet; og mat og helse: Vi skal grille etter uteaktivite-
ter.   Vi presenterer oss og øver på å lære hverandres navn. 

Kunst, kultur og kreativitet:  Musikk og dans i skolegården. 

Matpakke og varm mat: kl. 10.30 + 13.30.  
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Velkommen til  

skolestartere  

(nye 1. klassinger) og foresatte på  

Minibasen 2016-17. 

Oversikt over de viktigste stedene for barnet 

ditt på Aktivitetsskolen Hasle. Uteområdet for 

Minibasen er markert med lyseblått, steds-

navn med rødt og inngangene med rød pil. 
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