
 

 
 
 
Velkommen til Aktivitetsskolen på Ljan skole. Dette skrivet vil gi deg en nyttig oversikt 
over de viktigste rutinene som gjelder daglig drift av Aktivitetsskolen på Ljan. Du vil i 
tillegg finne kontaktinformasjon og oversikt over personalet samt en kort beskrivelse som 
omhandler organisering av aktiviteter. Oversikt over aktivitetstilbudet med tilhørende 
satsningsområder kommer som et eget skriv. 
 
 
Levering og henting ordinære skoledager 

- Meld alltid fra til en voksen når du henter barnet ditt på AKS. Barna skal krysses ut. 
De voksne krysser barna inn i/utenfor klasserommet etter undervisning. 

- Beskjeder til AKS basene skal meldes på sms innen klokka 12.00 hver dag  
Ved viktige tilfeller kan foresatte ringe og gi beskjeder etter 12.00 

- Vær behjelpelig med å holde orden på plassene til barna. Sørg for klær etter vær og 
skiftetøy. 

- AKS har morgenåpning fra 07.30-08.30 for alle trinn nede på AKS/1.klasse bygget. 
Personalet sender barna til undervisning 8.20. Lærere har inspeksjon fra samme 
tidspunkt. 

- Barna skal være hentet innen 16.45 hver dag. 
- Hvis barnet blir hentet av andre enn de som er oppgitt på egenerklæringsskjema skal 

det gis beskjed på SMS før kl. 12.00. 
  
Måltider 

- Barna får et lett måltid hver dag på AKS etter undervisningen, men sørg for å ha med 
en solid matpakke til barnet på skolen. 

- AKS har heldagsåpent i skolens ferier. Barna skal da ha med en matpakke som dekker 
to måltider om ikke annet oppgis i ferieprogrammet.  

- Vi ber om at det ikke sendes med nøtter i matpakkene. Det er flere barn som har 
alvorlig nøtteallergi på AKS. 

Kontakt AKS ledere ved allergier. Opplysninger om allergier skal også gis på 
erklæringsskjema som AKS sender ut i starten av hvert skoleår. 

 
 
Heldagsåpen AKS 

- AKS har heldagsåpent i alle skolens ferie utenom hele juli. Det sendes ut påmelding til 
ferier i god tid på mail med en frist for tilbakemelding slik at vi kan planlegge 
bemanning og opplegg. Det er viktig at fristene for påmelding overholdes. 

- Ved heldagsåpent vil det være eget tur/aktivitetsopplegg for hvert trinn. Info om 
dette sendes ut i forkant. 
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Aktiviteter på AKS ordinære skoledager 

- AKS legger ut en veiledende oversikt over aktiviteter og satsningsområder i 
begynnelsen av september og januar hvert år med hva vi kan tilby overfor barna. 
Aktivitetene deles inn i to kategorier i forhold til påmelding og krav til deltagelse: 

 
- 1) Tennis (Ljan tennisklubb), Danseverkstedet (instruktør Gro Malones) og kurs i sjakk 

(instruktør fra Nordstrand sjakk klubb) er aktiviteter hvor barna meldes på av 
foreldre. De to førstnevnte har en egenbetaling utover oppholdsbetalingen på AKS. 
Tennisklubben må kontaktes direkte av foreldre for påmelding, men AKS har oversikt 
over grupper og tider. Tilbud om de andre aktivitetene sendes fra AKS. Alle 
påmeldinger i denne kategori er bindene inntil vi får en avmelding fra foreldre. 

 
- 2) Alle andre aktiviteter på oversikten defineres som et "lavterskeltilbud" hvor 

påmelding skjer via de voksne på basen. Dette skal gi barna gode opplevelser og 
erfaringer ved å prøve ut nye ting ut fra egen interesse og motivasjon. Da kan barna 
selv finne ut hva de liker i samarbeid med de voksne og det er lov å komme fra/til 
denne aktiviteten over tid. De voksne har som oppgave å holde motivasjonen oppe 
og stimulere til at barnet deltar over en periode.  
 

- Vi har valgt å dele aktivitetene inn i disse to kategorier da det erfaringsmessig kan 
være utfordrende å skulle ha med barn på aktiviteter når de ikke vil. Mange barn 
opplever AKS som et tidsrom hvor de kan utforske egen lek over lengre perioder. Vi 
mener det er verdt å ta på alvor at noen barn utrykker at det beste med AKS "er at 
det aldri ringer inn".  
 
 
AKS vil gjennom skoleåret legge opp til at barna får delta i aktiviteter som er 
støttende for læring innen området lesing/skriving. Vi har valgt å kalle dette for 
"Lesing og skriving går hånd i hånd". Barna vil da kunne delta i morsomme 
aktiviteter som inkluderer f eks besøk på skolens bibliotek, lage egne bøker til 
skolens bokuke, lage egen tegneserie, quiz, avis eller kryssord. Dette er eksempler 
og mulighetene er mange. Vi ser dette som en fin anledning til å ha aktiviteter som 
relateres til basisferdigheter. 
 
 

Bruk av mobiltelefon 
Barna har ikke ikke lov til å bruke mobiltelefon på Ljan skole og AKS. Mobiler som brukes i 
skoletiden og AKS-tiden vil bli inndratt ut dagen. Barna på AKS er informert om regelen ved 
oppstart av skoleåret. Ved bruk inndras og leveres mobilen tilbake når barnet går hjem. Ikke 
ring direkte til barnas telefoner med beskjeder om å gå hjem. Beskjeder skal sendes på SMS 
til AKS innen 12.00. 
 
 
 
 
 



Lekser på AKS 
Det gis ikke lenger tilbud om organisert leksehjelp for 1- 4 trinn på AKS. 
Utdanningsdirektoratet har gitt nye føringer som ikke forplikter skolene til å ha et organisert 
tilbud om leksehjelp på småskoletrinnet. Vi velger å tilrettelegge på basene for de som 
ønsker å gjøre lekser. 
 
Datarom på skolen 
AKS kan benytte datarommet på skolen, f eks ved dager det er dårlig vær. Barna får ikke 
navigere fritt på nett. You tube, sosiale medier og spill med voldelig karakter er ikke lov. 
Pedagogiske spill, NRK super m. m er eksempler på hva vi tillater. Snakk gjerne med barna 
om dette hjemme slik at vi oppnår en felles forståelse for dette. 
 
Oppfølging av det sosiale på AKS. 
AKS har jevnlig samarbeid med sosiallærer og øvrige lærere på 1.- 4. trinn i forhold til barnas 
trivsel, både individuelt og på gruppenivå. Oppfølgning av sosiale relasjoner i barnegruppa er 
et satsningsområde for AKS personalet. AKS personalet har personalmøte en gang i uken 
hvor vi har anledning til å oppdatere denne oppfølgningen. Foreldre kontaktes omgående 
hvis det skjer skader og alvorlige hendelser i AKS tiden. AKS personalet er pålagt å følge 
skolens handlingsplan for psykososialt miljø/sosial kompetanse.  Baseledere og AKS leder vil 
være ansvarlig for alle trinn på AKS. 
 
Kontaktinfo baser 
1 trinn 95 75 31 27 
2 trinn 90 94 01 90 
3 trinn 95 75 45 32 
4 trinn 97 48 86 36 
Baseledere 
Eva Vangen eva.vangen@ude.oslo.kommune.no 
Tone Kristin Gustavsen tone.gustavsen@ude.oslo.kommune.no 
Kontor 22 75 46 10 
AKS leder  
Øystein Sæbø oystein.saebo@ude.oslo.kommune.no  
Kontor 22 75 46 14 
Henvendelser vedrørende plassendringer, oppholdsbetaling, faktura m.m. rettes direkte til 
AKS leder. 
 
Voksne på baser: 
1 trinn: Tove Kristiansen, Oda Standal, Bente Eriksen, Grete Ihle Halvorsen, Moa Ali 
Mahamoud, Tone Gustavsen. Julie Altmann  
 
2 trinn: Øystein Tranheim, Thomas Elvhaug, Ashoba Arzyab, Mohammed Aouragh 
 
3 og 4 trinn: Inger T Ringstad, Kristian Bringsjord, Espen Granseth, Øyvind Gulbrandsen, Britt 
Mjånes, Eva Vangen 
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