
 

 

 

Hei og velkommen til Voksen Aktivitetsskole ☺ 

Vi gleder oss til å møte og bli kjent med hver og en av dere. Her finner dere informasjon om 

hvordan man søker plass, tilbudet i august, påmelding for oppstarts ukene og informasjon 

om aktivitetene med oversikt over en typisk hverdag på AKS før skolestart.  

 

 Slik søker du om plass på AKS 

Går inn på Oslo kommune – aktivitetsskolen – søk på plass. Link er lagt ved:  

Søke om AKS plass 

Søknaden behandles fortløpende av AKS leder og man får et tilbudsbrev man skal takke ja til. 

Hele søkeprosessen er digital. 

 Informasjon om AKS tilbudet i august 

Aktivitetsskolen (AKS) på Voksen har åpningstider fra 7:30 til 17.00. Vi har en egen base med 

tilknytting til klasserom. Elevene skal bruke samme garderobe og inngang de skal bruke når 

skolen starter. 

Vi åpner på mandag 2.august og har heldagstilbud i uke 32-33. Programmet for 

Sommerklubben finner dere litt lengre i dette skrivet. 

 

Aktivitetsskolen er stengt torsdag 12 august grunnet planleggingsdag. 

Oppstarts ukene er en verdifull tid hvor barna blir kjent med sine klassekamerater, rutiner på 

skolen og det fysiske miljøet. Vi bruker mye tid på å repetere de alle viktigste rutinene i 

oppstarten. 

De alle fleste aktivitetene blir organisert klassevis slik at man kan bli kjent i sin egen klasse. 

For en førsteklassing kan møtet med skolen bli overveldende. Vi har tett dialog med 

foresatte og det er viktig med umiddelbare tilbakemeldinger om trivsel.   

Til vanlig tilbyr vi mange aktiviteter innenfor de forskjellige temaområdene i rammeplanen, 

men i august har vi fokus på å bli kjent med hverandre og skolen. For foreldre som ønsker å 

være på skolen mens elevene gjør seg kjent tilbyr vi å tilbringe tiden på et grupperom i 

sammen oppgang hvor 1.klassene holder til. 

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/#toc-1


 

 

  Pakkeliste til AKS-hverdag  

• To matpakker og vannflaske  

• Klær etter vær og Innesko med navn 

• Solkrem 

• Skiftetøy  

Alt bør være navnet 

 

  Levering og henting 

Dere blir møtt av ansatte som åpner avdeling hver morgen og barnet skal registreres hver 

dag. 

Vi ønsker at alle 1. klassinger blir fulgt til skolen og hentet av voksne når de går i 1.klasse. Det 

er viktig med dialog ved henting samt at det er et viktig å gjøre barnet så trygg som mulig. 

Skoleveien skal være en fin opplevelse og det er viktig med voksenstøtte.  

Henteavtale kan undertegnes om det er andre enn foresatte og store søsken som skal hente 

barnet. Vi bruker henteavtale for å forsikre oss om at ditt barn blir hentet av riktig voksen.  

Her noteres også viktige opplysninger som f.eks. allergier etc.  

 

 Ansatte på 1.klassebasen 

Det er 5 faste ansatte på 1.klassebasen. I tillegg ansettes det 1-2 ekstra assistenter ved 

behov. 

Baseleder er Kine Vaage 

Kontaktinformasjon til basen: 

Tlf: 22136840 

E-post baseleder: 

anvaa011@osloskolen.no  

 

 

mailto:anvaa011@osloskolen.no


 

 

 

Dagens gang på skole og AKS 

 

Tid Aktivitet 

07.30-08.15 Morgenåpning inne på basen med rolige aktiviteter 

08.15-08.30 Friminutt før skolestart 

08.30-13.45 Skole 

13.45 AKS henter og krysser inn barna  

13.45- 14.15 Vi spiser AKS-matpakken 

14.15 – 15.45 Aktiviteter ute og inne 

15.45 - 16.45 Dagen avsluttes med rolige aktiviteter inne på basen 

16.45 Hentetid og avslutning 

17.00 AKS stenger 

 

 

                    



 

 

 
Program for  

Sommerklubben på AKS 
2.– 13. august 2021 

 
 

 
 



 

 

 
 

Program for Sommerklubben 2021 

 
 
 

 
Mandag 2. august 

 
Velkommen til alle nye barn!  
 
Myk start med navneleker og bli-kjent-
aktiviteter 
Vi går gjennom rutiner og 
dagens planer 
 
 
Vi tegner og maler bilder 
Klassiske leker ute og inne 

 
Tirsdag 3. august 

 
Vi har bli-kjent-aktiviteter 
Klassiske leker ute og inne  
 
Vi henter egg og steller hos hønene 
Omvisning på skolen og utearealene 
 

Onsdag 4. august Vanndag  
Forskjellige formingsaktiviteter: 
Plastelina, klipp og lim 
Leker ute og inne 
 
Vi henter egg og steller hos hønene 

 
Torsdag 5. august 

Vi eksperimenterer med vann og luft 
Hva skjer med kork på vannet eller med 
såpebobler som flyr i vinden 
 
Vi lager båter av korker og har konkurranse 
 

 
Fredag 6. august 

 
Leker ute og inne 
 
Vi repeterer rutiner og grensene i   
i skolens uteområde 
 
Kokkegruppe som lager noe godt til fredagsmåltidet 
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Program for Sommerklubben 2021 

 

 
Mandag 9. august 
 

 
Vi blir stadig kjent med nye barn og aktivitetene bærer preg av 
dette.  
Myk start med navneleker og bli-kjent-aktiviteter. 
Vi går gjennom rutiner og dagens planer. 
 
Vi lager bilder – tema hav. 
 
Klassiske leker ute og inne 

 
Tirsdag 10. august 

 
Vi leker ute og inne 
 
Forskjellige formingsaktiviteter:  
kort m/trykk 
 
Vi henter egg og steller hos hønene. 
 

 
Onsdag 11. august 
 
 

 
Vi leker ute og inne 
 
 
Musikk, dans og gym  
 
Vi begynner å forberede til sjørøverfesten 
 

 
Torsdag 12. august 
 
 

 
Vi holder stengt 
Planleggingsdag for AKS og skole 
 

 
Fredag 14. august 
 
 
 
 

 
Sjørøverfest!  
 
Vi har aktivitetsløype og leter  
etter skatten og serverer  
sjørøverpølser.  
 
 

 
 



 

 

 

Dagen på Sommerklubben 
 

Tid Aktivitet 

07.30-09.00 Morgenåpning inne på basen med rolige aktiviteter 

09.00-10.30 Aktiviteter ute /bli kjent leker 

10.30-11.15 Vi spiser 1. matpakke 

11.00 – 13.15 Aktiviteter ute og inne 

13.30-14.45 Vi spiser matpakke nr 2 

14.45 – 16.00 Organiserte aktiviteter ute og inne 

16.00 16.45 
Vi avslutter dagen med rolige aktiviteter inne 
 

16.45 Hentetid og avslutning 

17.00 AKS stenger 

 
 
 
 

 Hjem-skole samarbeid og informasjonskanaler 
Trygghet og trivsel hos hvert enkelt barn er det målet vi prioriterer høyest for skolestartere. 
Det er viktig at dere nøler ikke å ta kontakt med oss dersom dere opplever at barn ikke 
trives. Alle ansatte på skolen har plikt til å reagere ved mistenkt mistrivsel.  
 
Baseleder Kine Vaage har sentral rolle når det gjelder å sende informasjon til dere. Vi lager 
ukentlige planer med oversikt over aktiviteter og mattilbudet som skal legges i appen 
Showbie (digital samlingsrom på læringsbrett). I tillegg sendes viktig informasjon via epost.  
 
 
Vi ønsker alle førsteklassinger velkommen til Voksen skole og gleder oss til å bli kjent med 
både små og store! 
 
 


