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Referat foreldremøte AKS 2.-4.trinn 
Agenda var som følger: 

 Hjemmesiden 

 Info fra baseleder 

 Annet 

 Spørreundersøkelse 

 

Først introduserte AKS-leder Randi som er en ny ressurs i AKS-teamet denne høsten. Randi 

har stillingen koordinator og har ansvaret for blant annet samarbeid skole og AKS, faglig 

innhold og veiledning og kompetanseheving hos de ansatte på AKS. Vi er veldig glad for å ha 

henne med på laget. 

Hjemmesiden 

AKS-leder viste frem hjemmesiden og hvor man finner planer og matmeny og kursoversikt. 

Dette finner dere på skolens hjemmeside: www.ellingsrudasen.osloskolen.no/ 

Planer og matmeny: Aktivitetsskolen\Planer +ferie\Planer og matmeny 

Kursoversikt: Aktivitetsskolen\Våre tilbud\Kurskatalog  

 

Alt vi tenker er viktig for dere finner du under fanen Aktivitetsskolen. Gi oss en tilbakemelding 

hvis det er noe du savner. Det vil også komme mer info om biblioteket på skolens hjemmeside 

etter hvert. Her legges info om bibliotekets åpningstider og aktiviteter i skole- og AKS-tid. 

Denne vil du finne under fanen Fagtilbud\Bibliotek. 

 

Info fra baseleder 

Cathrine startet med å fortelle kort om en vanlig dag på AKS. Dette finner du også på skolens 

hjemmeside. Her er utdraget fra hjemmesiden: 

 
En helt vanlig dag på AKS 

7.30: 

AKS åpner. Det er kun dørene i 3.etasje som åpnes. Det serveres frokost frem til 8.15. Barna kan 
være på aktivitetsreommet eller på bilbioteket som også er åpent. 

8.00: 

Barna får tilbud om å gå ut i øvre skolegård. 

8.15: 

Barna rydder og går ut. De som har klasserom i Startblokka går ned for å henge av seg sekker. 

13.30: 

AKS kommer inn i klasserommmene og overtar barna. De voksne tar opprop og går gjennom 
dagen og de ulike tilbudene. 3. og 4.trinn går til aktivitetsrommet selv og krysses inn der. 

13.50-16.00: 
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Barna velger selv aktivitet/kurs. 

16.00: Det ryddes ute og inne og alle samles på aktivitetsrommet. 

17:00: 

AKS stenger. Vi ber om at alle foreldre er her senest 16.55 for å hente. 

  

Fast hver dag fra 14.00-15.30: 

 Det serveres mat i aulaen. Barna bestemmer selv når de vil spise. Det er laget lioste som 
krysses av når barna har spist. (13.30-15.00) 

 Biblioteket er åpent. Her jobber to faste personer som har ulike tilbud. Det er også mulig å 
komme inn for å spille et spill eller bare slappe av med en god bok. 

 3 klasserom med læringsstøttende aktiviteter. Her kan barna komme innom for ulike 
oppgaver og aktiviteter. Aktivitetene skal bære preg av det barna gjør på skolen. 

 Aktivitetsrommet er alltid åpent. Dette er et sted hvor barna kan spille spill, perle og gjøre 
andre rolige aktiviteter. 

 Klasserom 1. Et rom likt som aktivitetsrommet, men her er det mer konstruksjonsmateriale. 
 Det er alltid mulighet for å være ute. Her kan de velge mellom voksenstyrte aktiviteter eller 

frilek. 

Videre informerte Cathrine om kursene våre og hvordan status var her. Barna begynner og 

huske mye av tider og sted selv, og vi minner fortsatt på de som glemmer. Ved overgang skole-

AKS har vi tidligere fått tilbakemelding på at samlingene her var for lange. Disse har vi kortet 

ned, vi har laget en oppskrift som alle ansatte på AKS, som henter i klasserom, skal følge. Nå 

får barna kun info om dagen og evt kurs de skal være med på før de får gå ut å velge aktiviteter 

selv. Spising i aulaen opplever vi at har blitt mye bedre. Barna sitter på plass når de spiser og 

går ut med en gang de er ferdig. Det er fortsatt litt lyd, men denne er utelukkende positiv. 

Spisetiden i aula er endret til 13.30-15.00. Til slutt minnet Cathrine om viktigheten av at alle 

har med klær til vær og nok skift på plassen til enhver tid. Vi opplever at det er veldig mange 

som ikke har med regntøy. 

 

Annet 

1. Solskogen: Solskogen er et veldig fint sted som dere foreldre ønsker at skal være 

tilgjengelig til enhver tid når barna er ute på AKS. Dette er vi selvfølgelig enig i og vi 

forsøker å begrense andre uteområder, slik at solskogen er tilgjengelig mest mulig. 

2. Dere foreldre, og skolen, opplever at det er vanskelig å finne gjenglemt/forsvunnet tøy. 

Skolen er i gang med å se på bedre løsninger. 

3. Dere ser, som oss, at inn og utsjekk av barn er kaotisk. Foreldrene foreslår at vi sjekker 

ut om det er muligheter for å bruke en digital løsning. 

4. Til slutt tas iPad bruk i AKS tid opp. Vi skal følge skolens regler her. iPad er kun ment 

til å brukes når det er i aktivitet sammen med voksen. Dette tar vi også opp med de 

ansatte igjen. 

5. Startblokka skal være åpent til 17.00 hver dag. Vi tar en prat med låseansvarlig. 

 


