
 
 

Velkommen til Sagene Aktivitetsskole skoleåret 2020/21 

Det er en glede å ønske dere velkommen til oss.  

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

samtidig som Aktivitetsskolen er et sted med rom for lek og moro for alle.  

Vi kan tilby et godt og trygt sted med voksne som er tilgjengelige for dem, har tid til å lytte, 

gi oppmerksomhet, trøst, omsorg og voksne som også er med på leken. 

På Aktivitetsskolen skal det og legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter 

gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fire temaområder som 

består av: 

 Fysisk aktivitet  

 Natur, teknikk og bærekraftig utvikling 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

Det blir laget lokale planer der vi tar utgangspunkt i rammeplanen. Disse legges ut på 

hjemmesiden vår. 

Det arbeides og med Oslostandarden i Aktivitetsskolen. 

Oslostandarden konkretiserer hvilke forventninger dere som foresatte kan ha til oss, og hva 

vi forventer av dere.  

Dere kan også lese mer om Aktivitetsskolen på utdanningsetatens hjemmesider: 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/aktivitetsskolen/  

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Aktivitetsskolen holder til i den gule bygningen på Sagene skole.  

Vi har 3 baser:  

Jupiter for 1. trinn, Neptun for 2. trinn og Pluto for 3. og 4. trinn.  

Aktivitetsskolen har åpent før og etter skoletid i tidsrommet 07.30 – 16.45.   

I skolens ferie og fridager har vi åpent, med unntak av juli måned, jul- og nyttårsaften. Vi har 

i tillegg stengt to planleggingsdager i året. Planleggingsdag høsten 2020 er fredag 14. august. 
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Aktivitetsskolen tilbyr gratis kjernetid (1/2 plass) og heldagsplass med gratis kjernetid. 

Heldagsplass kan brukes fritt innenfor Aktivitetsskolens åpningstider, før og etter skolen og 

hele dager i ferien. Gratis kjernetid  kan brukes inntil 12 timer per uke etter skoletid, ½ dag 

ved inneklemte fri dager og i feriene 2 dager per uke. Bruk av gratis kjernetid avtales med 

baseleder. 

Priser   

Inntekter Inntil kr 224 694 Inntil kr 399 456 Over kr 399 457 

Hel plass gratis 

kjernetid 
242 445 1029 

 

Søknad om plass gjøres via portalen https://www.oslo.kommune.no/skole-og-

utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/  

Oppsigelse av plass skal skje elektronisk via portalen en måned i forveien fra den 1. i hver 

måned. Endring av plass fra heltid til gratis kjernetid kan gjøres to ganger i året med frist 1. 

desember og 1. juni. Ved endring av plass så er det frist til 1. desember 2020 for endring som 

vil gjelde fra 1. januar 2021.  

Ledere for Aktivitetsskolen:  

Daglig leder: Torill Mohn 22807737 (torill.mohn@osloskolen.no) (For tiden sykemeldt, 

Ellinor Eide er fungerende leder) 

Baseleder Jupiter: Ellinor Eide 22807730/31 (ellinor.eide@osloskolen.no) 

Pluto: 22807732              Neptun: 22807736           Jupiter: 22807731 

 

RUTINER  

Morgenåpning: 
 
AKS åpner kl. 07.30 hver dag. Vi har felles morgenåpning på Pluto som er basen til 3 og 4 
trinn i 1. etg.  B-bygg. Her kan barna komme og spise frokost og leke før de går på skolen kl. 
08.30. I skolens ferier og fridager er vi på Pluto til rundt kl. 09, og så forflytter vi oss inn til 
Jupiter.  
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Frammøteboka:  

Hver dag skal barna skrive seg inn i frammøteboka når de kommer og skrive seg ut når de 

går. Når barna slutter på skolen blir de møtt av en voksen som har ansvar for boka. De blir 

krysset inn og får så litt informasjon om hva som skal skje den dagen.  

Når dere henter barnet må dere huske å si fra til den voksne som har ansvar for boka før 

dere går, slik at barnet blir krysset ut. Husk at barna må bli hentet senest kl. 16.40. AKS 

stenger kl. 16.45 og skal være ryddet og låst innen den tid.  

Hentekontrakter: 

Ved oppstart på høsten får dere utlevert en hentekontrakt. Den skal fylles ut og leveres til 
basen så raskt som mulig. Denne inneholder viktig informasjon om barnet, kontakt personer, 
allergi/sykdom og ikke minst gir den oss viktig informasjon om barnets daglige 
oppholdstider. Vi får også informasjon om hvem som kan hente barnet. Avtaler om å bli med 
andre barn hjem må gjøres dagen i forveien og vi må få beskjed. Husk at det er viktig å 
melde alle endringer som skjer i løpet av året. 
 

Måltid:  

Barna får et måltid hver dag etter skolen. Maten skal være god, næringsrik og rimelig. Vi 

serverer i tillegg drikke og frukt/grønt til hvert måltid. På menyen kan det for eksempel 

være: brød, kornblandinger, gratinert spaghetti, risgrøt, grønnsakssuppe osv. Barna får 

tilbud om knekkebrød hvis det er mat de ikke liker. Husk å gi beskjed på basen hvis det er 

noe ditt barn ikke skal spise. 

Klær:  

Vi har fast utetid hver dag. Det er sunt og godt for barna å få utfolde seg ute i friluft. Det er 

viktig at alle har skiftetøy og innesko på garderobeplassen sin og at de har tøy som passer til 

været og årstiden. Snakk med barnet ditt om klær og fottøy og vis dem at tøyet og skoene er 

merket. Når barna forlater garderoben skal alt henge på knaggen eller ligge i hylla. Sko settes 

opp fra gulvet.  Aktivitetsskolen erstatter ikke klær eller leker som blir borte. NB: MERK alt av 

klær og utstyr med navn, da er det lettere for oss å finne igjen mistet tøy. 

I tiden før skolestart er det viktig at dere øver med barna hjemme på å være mest mulig 

selvstendig, å kle på seg selv, gå på do selv osv. Det gjør det letterere for barna når de 

starter, da det er mange barn på AKS og ikke organisert som i barnehagen.  

 

 



 
 

Sikkerhet:  

Ved utevakter skal ansatte ha på gul vest slik at de er godt synlige. Utevaktene skal 

kontinuerlig sjekke uteområdet slik at vi kan eliminere gjenstander som er en fare for barna. 

Vi har samme brannrutiner som skolen. Noen av de ansatte har fått opplæring i hjerte-

lungeredning og livredning i vann. Det er alltid med livredder på badeturer. 

Foreldresamarbeid:  

Vi er avhengig av å samarbeide med foreldrene for at tilbudet skal bli bra, særlig i forhold til 

de minste. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger både ris og ros. Det er også viktig at dere 

svarer på henvendelser vedrørende påmelding til ferier, aktiviteter og annet innen fastsatt 

tid. Dette gjør planleggingen lettere for oss. 

 

Med vennlig hilsen 

Ellinor Eide 

Baseleder Jupiter 

 

                


