
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 
oss og les den på hjemmesiden 

vår nå.



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! 



Basene, etasjer og baseledere
 Basene på AKS Hasle:

 Minibasen for 1. trinn i 1. etg og 

 baseleder er Faramarz Almassy

 Mellombasen for 2. trinn i 3. etg

 Maxibasen for 3. trinn i 4. etg

 Megabasen for 4. trinn i 4. etg 



Gratis kjernetid i AKS – 1. trinn

 Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid

 De er fast med første AKS buss hjem kl.15.45 og kan ta buss kl. 
0750 eller kl. 0820

 Inntil 12 timer per uke = halvdagsplass

 2 dager per uke i skolens ferier som er mandag og onsdag 
(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 hel/halv for hele 
måneden.

 Se priser også på vår hjemmeside.   



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 387 552 kroner
• Gratis kjernetid hel plass 972 kroner

 Inntekt fra 219 798 - 387 552 kroner
• Gratis kjernetid hel plass 420 kroner

• Inntekt under 219 798 kroner 
• Gratis kjernetid hel plass 229 kroner.

• Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt med oss etterpå 
eller på email før torsdag 7. juni 2018 før kl. 11.00



August 2018 – 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 for 1 foresatte på 1. trinn i august de første dagene i uke 31,32,33 og 

34.
 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 20. august – vi anbefaler ikke AKS den morgen. Kom 

til skolestart med barnet. 



Aktivitetsskolen etter skoledagen på 
Minibasen

 Mat- hver ettermiddag 

 Utetid – Velgetid inne

 Aktiviteter – inne som ute

 Aktiviteter – kommer i løpet av en 4 års periode

 Eksterne aktiviteter i nærmiljøet

 Alle aktivitetene er inkludert i oppholdsbetalingen det 
neste året.



Meny våren 2018
Uke 1  

Mandag Lasagne med Bolognese og grønnsakssaus.

Tilbehør: Agurkstaver

Tirsdag Kylling Tikka med Tikka saus

Tilbehør: Agurkstaver

Onsdag Pølselapskaus

Tilbehør: Grovt brød

Torsdag Fiskegrateng med makaroni, purre og hvit saus

Tilbehør: Agurkstaver

Fredag Knekkebrød med syltetøy 

Uke 2 

Mandag Pølse og makaronigrateng

Tilbehør: Agurkstaver

Tirsdag Pannekaker .

Tilbehør: Syltetøy

Onsdag Chili Con Carne (Kyllingkjøttdeig)

Tilbehør: Agurkstaver

Torsdag Kyllingboller i tomatsaus

Tilbehør: Agurkstaver

Fredag Knekkebrød med syltetøy 



Timeplan for barnetrinnet 2018/19
 1. trinn begynner kl. 0845.

 1. trinn slutter kl. 1330 og AKS møter barna i 
klasserommene.



Buss 



Bussholdeplasser  

 Keyserløkka/Bunnpris

 Hovinveien ved Hasle skole

 Oppmøte i god tid

 I oppstarten så har vi økt kapasitet på bussene de 2 første 
dagene i ukene 31,32,33 og 34 for 1 foresatte.

 Ta farvel med ditt barn og "forlat området".

 Det er foresatte som er meste involvert i "nesten ulykker".

 Ikke levere barna med bil i bussen sin "lastesone"

 Lær barna og gå over fotgjengerfelt – gjelder når de blir 
eldre. 



Busstider på skolens dager 
 Morgen

 Kl. 0733 – kun med heldagsplass

 Kl.0750 – i sammen med 4.-7. trinn

 Kl. 0820 – i sammen med 2. og 3. trinn

 Ettermiddag 

 Kl. 1400 – Skole- og AKS buss

 Kl. 1545 – AKS buss og alle med halvdagsplass

 Kl. 1615 –

 Egne tider i skolens fridager



Buss på AKS i skolefridager
 Bussavganger fra Bunnpris og Tidemannsjordet

 Morgen: 0745 og 0820.

 Retur fra Brynseng: 1530 og 1615 til samme sted. 

 Henteplass er på bussholdeplassen. 

 Antatt busstid fra Brynseng er ca. 5 min +/-.



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

 Morgen: 0733 (heldag), 0750 og 0820

 Retur fra Brynseng: 1545 (halvdag) og 1615 til fast 
bussholdeplass. 

 Henteplass er på bussholdeplassen. 

 Antatt busstid fra Brynseng er ca. 5 min +/-.



Påmelding til buss + 
 Ta en lapp som ligger her fremme og fyll den ut i dag. 

 Skriv barnets navn

 Bussholdeplass – sett ring

 Tider på morgen og ettermiddag

 Vi sender barna hjem til faste bussholdeplasser

 Kan IKKE bytte bussholdeplasser.

 Dere kan ha vennegrupper på andre tider enn etter 
skoletidsslutt.  



Påmelding til bussholdeplass
Påmelding til bussholdeplass for 1. trinn 2018/19 

Barnets navn:_______________________________ 

Fra skolestart sett ring rundt: 

Bunnpris:  0733  0750  0820  1545  1615   

Hovinveien   0733  0750  0820  1545  1615   

Før skolestart på AKS i august: 

De som har halvdagsplasser kan komme mandag og onsdag ifht oppstart. 

Dag/dato 
Kommer 

ikke 

Bussholdeplass om morgenen 

er den samme som på 

ettermiddagen 

Buss kjører til 

Brynseng 

Buss kjører til 

Hasleområdet 

    Bunnpris 
Tidemanns 

jordet 
0745 0820 1530 1615 

Onsdag 1/8               

Torsdag 2/8               

Fredag 3/8               

HELG               

Mandag 6/8               

Tirsdag 7/8               

Onsdag 8/8               

Torsdag 9/8               

Fredag 10/8               

HELG               

Mandag 13/8               

Tirsdag 14/8               

Onsdag 15/8               

Torsdag 16/8               

Fredag 17/8               

 



Sende hjem – før – på skoledager
 AKS barna kan sendes hjem på skole-og AKS bussen, hvis vi 

får beskjed før kl. 1200.

 Ellers til faste tider.



Første skoledag 20. august 2018
Buss fra faste holdeplasser.

 Buss avgang kl. 0930 for 1. trinn og foresatte.

 Kun ekstra buss på morgen og ikke etter skole/AKS slutt



Påmeldingsfrist for høsten 2018
 Siste frist er torsdag 7. juni 2018 kl. 1100.

 Neste påmeldingsmulighet med første oppstart er mandag 
20. august 2018.

 Selv om det er gratis kjernetid.



Garderobe skolen og AKS
 Barna får sin faste garderobeplass fra skolestart av. 

 Det trenges kun 1 par med innesko.

 Skiftetøy.

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

 Når du er innom skolen fint hvis du tar en titt på 
garderoben til ditt barn.



Informasjon - tilbakemeldinger
 Epost – baseleder og leder med barnets navn og klasse

 Beskjeder – email/telefon/SMS før kl. 1200

 Hjemmesiden

 Telefon Minibasen 468 13 231

 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 977 63 269  

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

 Baseleder Minibasen: Faramarz Almassy

Telefon 46 81 3231

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