
Oslostandard for Nedre Bekkelaget Aktivitetsskole 

 

 

INNHOLD OG AMBISJONER  
Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?  
 

Det er god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og Aktivitetsskolen  

 Felles regler for skolen og Aktivitetsskolen  
 Felles foreldremøter  

 Aktivitetsskolen og skolen samarbeider om organiseringen av leksehjelptilbudet, gjelder 2.-4. 
klasse 

 Jevnlig kontakt med lærerne  
 Felles seminar for skolen og Aktivitetsskolen  

 Daglig kontakt med lærerne ved innkryss av barna, gjelder kun 1. og 2. klasse. 3. og 4. klasse 
skriver seg inn selv på AKS 

 

 
 

 
 
 

Aktivitetsskolen tilbyr varierte og organiserte aktiviteter knyttet til målområdene i rammeplanen  

 Årsplan og ukeplan med fastsatte temaer og faste aktiviteter hver uke som skal gjennomføres. 
Temaene og aktivitetene er knyttet opp til målområdene i rammeplanen  

 Vi ansetter personer med ulik kompetanse innenfor målområdene i rammeplanen  
 

Du får se og oppleve hva ditt barn har gjort og lært i Aktivitetsskolen  

 Barnas arbeid blir stilt ut på basen  

 Barna får med seg arbeid hjem  
 Vi publiserer bilder av aktiviteter og temaarbeid på Facebook  

 Oppdatering av hjemmesiden  

 
Du mottar planer for Aktivitetsskolen  

 Vi publiserer ukeplaner på hjemmesiden. De henges også opp på 
infotavlen i gangen på AKS hver uke  

 Ukeplaner sendes til foresatte på e-post gjennom Skoleportal Oslo 

 Vi legger ut årsplanen på hjemmesiden  
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TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG  
– Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?  
 

Du blir gjort kjent med Aktivitetsskolens faste rutiner, blant annet innenfor sikkerhet  
 Ved oppstart deltar AKS på foreldremøte  

 Foresatte får et informasjonshefte  

 Vi gir informasjon på trinnenes foreldremøter  
 Vi legger ut informasjon på hjemmesiden  

 

Du mottar relevant informasjon i god tid  

 Vi oppdaterer hjemmesiden jevnlig 
 E-post med påmelding og planer ved spesielle anledninger, ferieåpning o.l. 

 

Du opplever at ditt barn trives i Aktivitetsskolen  

 Vi legger vekt på god struktur og klare rammer slik at barna skal oppleve trygghet og 
forutsigbarhet  

 Vi ser barna og gir individuell oppfølgning  

 Barna våre er et eget punkt på personalmøtene, hvor vi informerer hverandre om relevante 
hendelser  

 Foresatte får tilbakemelding hvis vi opplever at barnet ikke har det bra hos oss  
 

Du opplever at de ansatte i Aktivitetsskolen er imøtekommende  

 Vi ser foreldre, tar kontakt og sier hei  
 Vi legger vekt på god service, positivitet og godt humør  

 Vi prøver å være behjelpelige ved henvendelser fra foreldre  

 Vi bruker grønne vester ute  

 Vi er synlige og tilgjengelige for barn og foresatte  
 Vi er åpne for tilbakemeldinger  

 

Du blir kontaktet hvis det er noe spesielt med ditt barn  

 Vi tar kontakt med foresatte ved  
o Skader eller sykdom  
o Større konflikter  
o Hvis barnet ikke følger de regler og rutiner som gjelder  
o Hvis vi er bekymret for barnets trivsel  

 

 
 
 
 
 
 
 



Oslostandard for Nedre Bekkelaget Aktivitetsskole 

 

STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET  
– Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?  
 

Aktivitetsskolen følger skolens ordensreglement og preges av struktur og forutsigbarhet  
 Vi jobber etter de samme reglene som benyttes ellers i skolehverdagen  

 Vi har faste rammer for utetid, aktiviteter og spising 

 Faste klassekontakter for hvert trinn  

 De voksne er gode rollemodeller for barna  
 

Du finner viktig relevant informasjon om Aktivitetsskolen på skolens nettside  

 Vi oppdaterer hjemmesiden jevnlig  
 
Du får informasjon om Aktivitetsskolens åpningstider og ferieplaner  

 Legges ut på hjemmesiden  

 Finnes i infoheftet som deles ut. Infoheftet finner du også på hjemmesiden 

 Feriepåmeldinger sendes ut på e-post 
 

Du får informasjon om hovedaktiviteter ved Aktivitetsskolen  

 Alle aktiviteter står på ukeplanen  
 Oversikt over aktiviteter på årsplanen  

 Det sendes ut informasjon på e-post ved større aktiviteter med påmelding; forestillinger, 
turer og ferieplaner  

 

Du får informasjon om hvilke aktiviteter ditt barn deltar i  
 De faste aktivitetene er presisert på ukeplanen  

 Foresatte kan sjekke påmeldingslister på AKS 

 Foresatte får info ved spesielle aktiviteter  
 Vi gir uoppfordret tilbakemelding i det daglige  

 
DIALOG OG SAMARBEID  
– Hva kan du forvente av Aktivitetsskolen?  
 

Du får muligheten til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret ved 

skolen  

 Ansatte henviser foreldre til FAU og driftsstyret 
 Forslag kan også meldes inn til AKS-leder eller baseleder  

 

Du blir invitert til møter  

 AKS deltar på trinnenes foreldremøter på høsten, og på våren ved behov eller ønske 
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INNHOLD OG AMBISJONER  
– Hva kan Aktivitetsskolen forvente av deg?  
 

Du holder deg orientert om ditt barns aktivitetsskoledag  
 Setter deg inn i ukeplaner og årsplaner  

 Snakke med barna og ansatte om hverdagen på AKS  

 Oppmuntre barna til å delta i aktiviteter  

 Se dokumentasjon på hjemmesiden og Facebooksiden siden vår  
 

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG  
– Hva kan Aktivitetsskolen forvente av deg? 
  
Du gir Aktivitetsskolen relevant informasjon om ditt barn  

 Lag avtaler med barna før skoledagen starter, og informer AKS innen 12:45 på telefon eller 
SMS 

 Lag avtaler dagen i forveien  
 Gi beskjed til innskrivingskontoret når barnet hentes slik at vi kan krysse barnet ut  

 Gi beskjed dersom barnet blir hentet av andre  

 Gir beskjed dersom barnets familieforhold, helse o.l. endres  

 AKS og foreldre samarbeider dersom barnet mistrives  
 

Du møter ansatte i Aktivitetsskolen med respekt  

 Hilse på de ansatte  

 Vente til barnet ditt har ryddet etter seg før dere går hjem  
 Ta opp saker i rett fora  

 Ha litt tålmodighet ved henting  
 
Du passer på at ditt barn har med seg riktig utstyr til planlagte aktiviteter i Aktivitetsskolen  

 Kle barna etter vær og årstid  

 Sende innesko med barna  

 Ha et ekstra klesskift liggende  
 Navne barnas klær  

 Hjelpe oss å holde orden i garderobene  
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STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET  
– Hva kan Aktivitetsskolen forvente av deg?  
 

Du henter barnet ditt innenfor åpningstiden  
 Gi beskjed dersom du blir sen, for både AKS og barnets skyld 

 
 

Du setter deg inn i Aktivitetsskolens vedtekter og planer  

 Informasjon på hjemmesiden  
 

Du svarer på Aktivitetsskolens henvendelser vedrørende påmelding til ferier, aktiviteter og 

annet innen fastsatt tid  

 Svar på påmeldinger innen fristen  
 Gi beskjed dersom du endrer planer  

 

DIALOG OG SAMARBEID  
– Hva kan Aktivitetsskolen forvente av deg?  
 
Du gir Aktivitetsskolen tilbakemeldinger på ting du er fornøyd eller misfornøyd med  

 Ta direkte kontakt med oss  

 Ved misnøye ta kontakt med AKS-leder eller baseleder, og ikke med barn tilstede  
 Du deltar i brukerundersøkelser 

 

 

Du deltar på møter og sosiale arrangementer  
 Du deltar på foreldremøter  

 Hyggelig om flest mulig deltar på sosiale arrangementer som Den internasjonale matdagen 
o.l. 

 


