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Vi liker jobben vår svært godt. Vi ser 

potensialer i det lille mennesket. Vi er 

bevisste på hvor viktige våre ord og 

handlinger er. Vi tar barn, deres tanker og 

følelser på dypeste alvor. 

 

 



 

 

 

 

Dette kjennetegner Ellingsrudåsen AKS 
 

 

 AKS har et godt samarbeid med foresatte 

 AKS videreutvikler kunnskapen barna lærer på skolen 

 AKS er en viktig arena for å utvikle språket 

 AKS er en viktig arena for sosial utvikling 

 AKS har tydelige og gode planer  

 AKS jobber ut fra positive menneske- og elevsyn  

 AKS er et trygt sted fylt av latter, kunnskap og moro 

 

 

 

http://www.fosnes.kommune.no/viewimage2.php?folder=62734&no=79


 

 

 

 

 
Velkommen til oss  

 

Velkommen til skoleåret 2019-2020. En ekstra velkommen til de nye familiene og barna i 

Aktivitetsskolen. Vi gleder oss til å bli kjent med dere. 

 

Du sitter nå med Aktivitetsskolens årsplan. Ellingsrudåsen Aktivitetsskole skal være et 

læringsstøttende tilbud. Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, 

toleranse og tilhørighet. Vi er svært opptatt av at barna trives hos oss. I vårt arbeid fokuserer 

vi på å se hvert barn som et individ. Det er viktig for oss at dere foreldre er trygge på at 

barna har det bra, at de lærer og at de utvikler seg.  Vi voksne som jobber her, vi tar det 

ansvaret dette medfører. Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas 

faglige og sosiale læring. 

Det er spennende å gå på Aktivitetsskolen vår. Aktivitetene skal gjennom blant annet lek 

bygge på det de allerede har lært på skolen. Vi går på turer, bruker skolekjøkkenet og 

nærmiljøet flittig. Barna ved Ellingsrudåsen Aktivitetsskole er med på å bestemme hvilke 

aktiviteter vi skal ha. 

Årsplanen har utspring i Rammeplan for Aktivitetsskole og Oslo Standard. Rammeplanen gir 

retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Det er et overordnet mål at elever og 

foresatte, gjennom samordning av skolen og Aktivitetsskolen, opplever at tilbudet legger til 

rette for og støtter opp om den enkeltes elevs læring og utvikling. Mål og innhold er 

strukturert rundt fire følgende områder: 

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

- Kunst, kultur og kreativitet  

- Fysisk aktivitet 



- Mat og helse 

 

Dere er selvfølgelig også velkomne til å komme med egne ideer og innspill. De foresatte er 

en viktig ressurs for Ellingsrudåsen Aktivitetsskole. 

Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den 

beskriver også forventningene Aktivitetsskolen kan ha til foresatte.  Dette i forhold til fire 

hovedområder: 

 

 

-Innhold og ambisjoner 

-Trygghet, trivsel og omsorg 

-Struktur og forutsigbarhet 

-Dialog og samarbeid 

 

Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslo Standard ligger delvis her i årsplanen, men i 

sin helhet på våre nettsider. https://ellingsrudasen.osloskolen.no/ 

 

Vi ønsker dere med dette, nok en gang, hjertelig velkommen til oss på Ellingsrudåsen 

Aktivitetsskole. 

 

  
Jens André Hansen 

Inspektør/AKS-leder 

 

 

 

 
 

https://ellingsrudasen.osloskolen.no/


 

 

 

Oslostandarden for Aktivitetsskolen i Oslo 
Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den 
beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire 
områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og 
standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. Oslostandarden gjelder fra og 
med 1. august 2011 ved alle aktivitetsskoler. 
 



 

 

 

Målområdene i rammeplanen 

 

 

 

 

 

 

Målområde 4: Mat og helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Mål: Elevene skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og nærmiljøet. De skal lære å 

ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et bedre miljø. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

Elevene: 

 Utforsker og får kjennskap til nærmiljøet 

 Lærer å orientere seg og å bevege seg trygt 

 Opplever, beskriver og har samtaler om naturen gjennom alle årstider 

 Gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og miljø 

og lærer å ta klimabevisste valg 

 

 

Målområde 2 Kunst, kultur og kreativitet  

Mål: Aktiviteter og arbeid med kunst- og kultur i AKS inspirerer elevene til å bruke fantasien og 

bidrar til nysgjerrighet og skaperglede. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

Elevene: 

 får ukentlig erfaring med ulike kunst- og kulturutrykk 

 skaper kunst-og kulturutrykk på egen hånd, i samarbeid med andre elever og 

medarbeiderne 

 får ta med selvlagede produkter hjem 

 får oppleve ulike kunst-og kulturtilbud, og gis mulighet til å snakke om og reflektere over 

opplevelsene 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målområde 3 Fysisk aktivitet 

Mål: Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå mestring, positive 

fellesopplevelser og kroppsbeherskelse. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

Elevene: 

 Møter flere ulike former for fysiske aktiviteter gjennom uka 

 Får daglig tilbud om fysiske utfordringer tilpasset sitt nivå 

 Trener sosial kompetanse gjennom fellesaktiviteter og lagspill 

 

 

 

 

 
Målområde 4: Mat og helse 

Mål: AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider, får kunnskap om 

ernæring og sørger for gode fellesopplevelser gjennom måltidene. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

Elevene: 

 Får trening i å regne, lese og skrive gjennom aktiviteter med å planlegge, tilrettelegge og 

gjennomføre måltider 

 Lærer å ta gode valg innen miljø, og bærekraftig utvikling 

 Lærer om ulike typer mat, f.eks. ut fra religion eller kultur 

 Opplever hyggelige  måltider, der det å sitte i ro, dele mat og ta hensyn til andre ved 

bordet, bidrar til at alle har det bra når man spiser sammen 

 



  

 
 

 

Aks-året 2019/2020* 

*Med forbehold om endringer 

Uke Innhold Uke Innhold Uke innhold 
Uke 

34-39  

Fokusområde: 

Lek og sosial 

kompetanse 

 

Lekende læring 

 

 

Uke 1-3 Vanlig periode 

lekende læring 

Fokusområde: 

Vennskap  

 

Uke 16-

18 

Vanlig periode 

lekende læring 

Fokusområde: 

 

Uke 

40 

Høstferie 

Natur, miljø og 

bærekraftig 

utvikling 

Uke 4-7 Kursperiode + 

lekende læring  

Uke 19-

23 

Kursperiode +  

lekende læring  

Uke 

41-46 

Kursperiode + 

lekende læring  

 

Uke 43: 

Internasjonal uke. 

Markering av FN-

dagen.   

Uke 8 Vinterferie 

Natur og kultur 

Uke 24 Siste skoleuke 

Uke 

47-48 

Vanlig periode 

Fokusuker: 

høytlesing 

 

Uke 9-

10 

Kursperiode + 

lekende læring  

Uke 25 SommerAKS 

Uke 

49-51 

Jula med fokus på 

kunst, kultur og 

kreativitet 

Uke 11-

14 

Vanlig periode   



 

Barns medvirkning 
"Elevene skal inspireres til å medvirke i utformingen av tilbud som gis på AKS. Elevene har 

rett til å si sin mening og bli hørt i alt som handler om den. Medarbeidere i AKS tar hensyn til 

dette i arbeidet med elevene." 

Barns medvirkning hos oss 

 Barna velger kurs selv 

 Barna evaluerer kurs 

 Barna gir forslag om kurs/aktiviteter i postkasse 

 Elevråd AKS 

 Barna velger læringsstøttende aktiviteter selv 

 Frilek 

Matservering 
Hos oss serveres det varmmat 5 dager i uken. Tilbudet skal være variert og vi har fokus på å 

benytte økologiske og grove produkter så langt det lar seg gjøre. Vi serverer alltid fisk en 

gang i uken. Måltider blir presentert i en meny som legges ut på skolens hjemmeside. Vi blir 

serverer halal til de av barna som spiser dette. Vi spiser i aulaen og tidene står på 

periodeplanene. Hvis ditt barn ikke liker maten som er på menyen ber vi dere om å sende 

med en matpakke ekstra. 

 

Samarbeid og sammenheng 
"Aks og skolen har ansvaret for de samme elevene: bare til ulike tider av dagen. Det skal 

være en tydelig sammenheng mellom det elevene lærer i undervisningstiden og det de møter 

på AKS. Elever og foresatte skal oppleve et helhetlig tilbud gjennom hele skoledagen. 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen og andre overordnede 

dokumenter for skolen er også gjeldende for innholdet i AKS." 

Samarbeid og sammenheng hos oss 
Våre planer er alltid utarbeidet med utgangspunkt i trinnets mål i de ulike fagene. Vi har et godt 

samarbeid med skolen på ulike plattformer som teamtid, miljøteam og ledermøter. Dette sikrer tett 

samarbeid med lærerne og rød tråd mellom skole og AKS. På den måten bidrar AKS til både til faglig 

og sosial utvikling for hvert enkelt barn. 

På bakgrunn av dette blir det laget periodeplaner/ukeplaner med utgangspunkt i skolens planer og 

mål. Videre har vi en tett dialog rundt det enkelte barn og deres behov.  



 

Samarbeid med nærmiljøet 
Ellingsrud gård  
AKS har et tett samarbeid Ellingsrud gård. Her deltar elevene i driften av gården. Her blir de kjent 

med ulike dyr, får høre litt lokalhistorie og hvordan det er å jobbe på en gård. 

Parsellhagen 
Aks har flere parseller disponibelt nede ved Munkebekken. I møte med parsellhagen får elevene 

delta og lære om prosessen frø til ferdig plante. Her får de et lite innblikk i en gartners hverdag. 

 

 

Svømmehallen 
AKS har i løpet av året flere kursperioder. Skolen opplever at mange av elevene som har svømming 

på 4.trinn ikke er trygge i vann. Derfor har AKS tilbud om lek i vann i sine kursperioder. På den måten 

blir elevene trygg i vannet og har en bedre forutsetning når de kommer til 4.trinn og skal lære å 

svømme.  

Flerbrukshallen 
AKS disponerer flerbrukshallen hver ettermiddag. Her gjennomfører vi ulike aktiviteter og har 

turneringer med Bakås AKS. 

Bakås AKS 
Ellingsrudåsen og Bakås samarbeider på flere områder. Et spesielt godt samarbeid har vi på 

SommerAKS. Her drar vi på mange flotte turer sammen. Det er også samarbeid eller i året med blant 

annet turneringer, turer, besøk osv. 

 

PRAKTISK INFO 
Ellingsrudåsen Aktivitetsskole har 2 baser 

Ansvar Baseleder Hvor 

1.-2.trinn Cathrine Pettersen 

Gudem 

3.etasje 

3.- 4. trinn Muge Yildirim Startblokka 

Trivsel og 

trygghet 

Janne Stareng 1.-4.trinn 

Fungerende 

AKS-leder 

Randi Person  



Inspektør 

med ansvar 

for AKS 

Jens André Hansen  

 

Åpningstider:  

Ellingsrudåsen Aktivitetsskole er åpent fra kl. 7.30 – kl. 8.30 før skolestart og fra kl.13.30 – 

kl.17.00 etter skolen hver dag. Oppmøte hver morgen er i 3 etasje. Vi avslutter også dagen 

her.  

Elever med heltidsplass kan være på AKS alle dager fra 7.30-17.00. 

De med deltidsplass kan benytte AKS 12 timer i løpet av uken. De kan bruke tiden som 

følger: Mandag-torsdag 13.30-16.00 og fredager 13.30-15.30. Det er ikke mulig å bruke AKS 

på morgningen hvis du har deltidsplass på. 

 

Skolens ferier og undervisningsfrie dager: 

Heltidsplass: 

Elever med heltidsplass kan være på AKS alle dager fra 7.30-17.00 i skolens ferier.  

Deltidsplass: 

Elever med deltidsplass har mulighet til å være på AKS 2 dager i uken. AKS bestemmer hvilke 

dager disse kan brukes. 

I skoleferiene er Aktivitetsskolen åpent fra kl.7:30-17:00. Fra 1.juli til 31.juli er 

Aktivitetsskolen stengt. Vi er også stengt på alle røde dager. 

 

En helt vanlig AKS-dag 

7.30: AKS åpner i 3.etasje og det blir servert frokost frem til 8.15 

8:15: Vi rydder. Alle på 3. og 4.trinn stiller opp og går samlet ned med voksne til Startblokka. 

1. og 2.trinn går ut i øvre skolegård sammen med en voksen fra AKS. 

13.30: De voksne på AKS krysser inn elevene og går gjennom dagen.  

14.00 : Kurs, utelek, læringstøttende aktiviteter, mat og frilek. 

16.00: Alle barn samles og går til basen 



Matservering: 

Det blir servert mat i aula hver dag utenom i skolens ferier. Følg med på meny på nettsiden 

for å se hva vi serverer. Hvis ditt barn ikke opplever å bli mett av vår servering må dere ta 

med en ekstra matpakke. Vi tilpasser oss allergier og intoleranser så langt det lar seg gjøre. 

Klær og Skiftetøy: 

Alle elever må ha skiftetøy på egen garderobeplass. Det er de foresattes ansvar at det til 

enhver tid har skift. Vi er ute uansett vær. 

Hjemsending/fast hjemsending: 

Beskjeder mellom AKS og hjem skjer ved bruk av sms, e-post og telefon. 

Etter kl. 13:00 har vi ikke mulighet til å sjekke mail eller telefon. Derfor er det viktig at alle 

beskjeder om hjemsending på e-post og SMS sendes til AKS før 13.00. E-post sendes til felles 

e-post adresse. SMS sendes til  98 80 18 23. 

Hjemsendinger foregår kun hel og halv og første mulige hjemsending er klokken 14.30. 

Periodeplaner/kursplaner: 

Alle planer legges ut på nettsiden vår. Husk å følge med på nettsiden. Nettsiden vår blir 

oppdatert jevnlig. (https://ellingsrudasen.osloskolen.no/) Gi oss gjerne en tilbakemelding om 

det er noe du savner der. 

 

Kontakt oss: 

Inspektør/AKS-leder:  

Jens André Hansen – jens.andre.hansen@ude.oslo.kommune.no  

Felles epost-adresse for aks: aks.ellingsrudasen@osloskolen.no 

Telefonnummer 45 66 23 39  

Koordinator/veileder/Fungerende AKS-leder: 

Randi Person – rapea001@osloskolen.no 

Baselederne:  

Janne Stareng - janne2103@osloskolen.no 

Cathrine Pettersen Gudem - cathri0810@osloskolen.no 

Muge Yildirim - muge0803@osloskolen.no 

Telefonnummer til AKS: 

https://ellingsrudasen.osloskolen.no/
mailto:jens.andre.hansen@ude.oslo.kommune.no
mailto:aks.ellingsrudasen@osloskolen.no


1. og 2.trinn: 98 80 18 23 

3. og 4. trinn:  

Instagram 
@ellingsrudasenskole 


