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Velkommen alle skolestartere 

 

Vi som skole og AKS er opptatt av at elevene, men også dere som foreldre, får en trygg og 

god start hos oss.  

Derfor har vi laget dette hefte med informasjon som vi mener er viktig for dere.  

 

Kort om oss 

Ellingsrudåsen skole er en barneskole, med rundt 500 elever og ca. 100 ansatte. 

Skolen ligger ved markagrensen og har en av Oslos største skolegårder. Vi gir elevene våre 

den beste starten på skole- og utdanningsløpet. Et høyt utdannet personale gir læringstrykk 

fra første dag og har høyt faglig fokus. 

Vi fokuserer på grunnleggende ferdigheter og stiller store krav til både elever og foresatte. 

Dette sammen med tilpassede individuelle utviklingsplaner og gode relasjoner med hver 

enkelt elev, sikrer kvalitet. Vi jobber etter ulike metoder og tilpasser undervisningen til ditt 

barn. På 1.–4. trinn bruker vi læringsbrett i undervisningen. Dette for å styrke elevenes 

grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning. 

Vi har høyt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et miljø hvor elevene opplever voksne 

som tydelige og støttende. Vi har utarbeidet superhelter som fronter ulike sosiale verdier. 

Superheltenes sosiale verdier er vennskap og trygghet, toleranse og rettferdighet, raushet 

og mot.

Mer info du trenger finner du på skolens hjemmeside: https://ellingsrudasen.osloskolen.no 

https://ellingsrudasen.osloskolen.no/


Informasjon om Skolen. 

Skole-hjem samarbeid 

Det er utarbeidet en egen Oslostandard for skole-hjem samarbeid. Den finnes på skolen 

hjemmeside: For elever og foresatte/skole-hjem samarbeid/skole-hjem-avtalen. 

 

Informasjonskanaler 

• Hjemmesiden – Vår viktigste informasjonskanal til dere foreldre. Vi oppdaterer hele 

tiden hjemmesiden etter innspill fra blant annet dere foreldre. Her finner du 

timeplaner, praktisk informasjon som blant annet skolemelk, permisjon og mye mer. 

Vi oppdaterer også jevnlig med nyheter som er viktige å få med seg som foreldre. Vi 

anbefaler å besøke hjemmesiden ofte. 

• Skolemelding – brukes til å sende viktige beskjeder som skal nås frem til alle 

samtidig. Dere skal også bruke appen skolemelding for foresatte til å gi beskjeder til 

oss. F.eks. ved sykefravær (se oppskrift nederst på siden) 

• Instagram @ellingsrudasenskole – her legges det ut bilder fra både skole og AKS. 

Følg oss å få et enda bedre innblikk i vår hverdag. 

• Ukeplaner – deles ut av kontaktlæreren i ranselpost eller per mail for hver uke. 

Denne MÅ leses. Vi forventer at alle sitter med sitt barn nå de gjør lekser og følger 

opp det skolen jobber med. 

 

 

 

 

 



 

Foreldremøter  

Foreldremøter blir holdt to ganger i året. En tidlig høst og en rundt vinterferien. Det 

forventes at en fra hjemmet stiller. 

 

Utviklingssamtaler 

Utviklingssamtaler blir holdt to ganger i året. Kontaktlærer sender innkalling på høsten og 

våren. Her får dere en oppdatering på faglig og sosial utvikling for deres barn. Det forventes 

at dere stiller. 

 

FAU 

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) jobber sammen med skolen for å sikre et best mulig 

læringsmiljø for elevene. FAU består av 1 representant per klasse.  

 

Permisjon 

Foresatte kan søke permisjon fra skolen for sine barn. Det kan gis opp til 10 permisjonsdager 

i løpet av et år, men permisjon frarådes fra skolen i stor grad. Dette for å gi elevene et 

helhetlig opplæringstilbud. 

 

Helsesykepleier 

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er gratis og 

tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte å ta kontakt med oss. Vi har 

flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.  

• Akkurat nå er vi i en omorganisering med ny helsesykepleier. Ny helsesykepleier og 

info vil bli oppdatert så fort dette er avklart. 

 

 

 



 

Informasjon om AKS 
 

MÅL OG HENSIKT 

 

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for 

utvikling av sosial kompetanse og allsidige 

ferdigheter i samhandling med andre i ulike 

situasjoner. Sosial kompetanse og språklige 

ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom 

varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. 

Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige 

aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, 

utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger. 

Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende 

ferdighetene. Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt 

ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger. Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom 

å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elever gis 

omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker 

elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 

 

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Rammeplanen 

er bygd opp rundt fire målområder: 

 

• Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

• Fysisk aktivitet og lek 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Mat og helse 

 



Deltidsplass eller heltidsplass 

 

Deltidsplass 

Alle skolestartere som begynner på 1.trinn høsten 2021 har tilbud om 

gratis AKS etter skoletid. Det er deltidsplassen som er gratis. Det betyr at 

ditt barn kan være på AKS inntil 12 timer i uken etter skoleslutt. Det er 

ikke mulighet for å være på morgenåpning med deltidsplass.  

Timene hos oss er fordelt slik: 

• Mandag-torsdag kl.13.30-16.00 

• Fredag kl.13.30-15.30 

I ferieukene kan elevene være på AKS to dager i uken. Disse dagene blir bestemt av AKS. 

 

Heltidsplass 

Med heltidsplass kan elevene være på AKS i hele åpningstiden og hver dag i skolens ferier, 

med unntak av juli og røde dager hvor vi holder stengt. AKS har åpent fra kl.07.30 - 08.30 og 

13.30-17.00 hver dag. I skolens ferier er vi åpen fra kl. 07.30-16.30.  

 

Priser og redusert oppholdsbetaling 

Oppholdsbetaling i AKS er basert på samlet inntekt for foresatte. 

For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må du fylle ut et 

skjema og legge ved selvangivelsen. Skjema finner du på hjemmesiden. 

Plass Inntekt: 

til og med 239 409kr 

Inntekt:  

239 410 – 425 616 kr 

Inntekt: 

Over 425 617kr 

Deltidsplass  Gratis Gratis Gratis 

Heltidsplass 245 kr 450 kr 1041 kr 

 

 

 



“Skoleklar” 
Vi tilbyr alle elever som starter på 1. trinn til høsten en mulighet til å bli kjent med skolen og 

AKS, med de andre elevene og voksen som jobber på skolen og i AKS. 

• Vi ved AKS kan tilby et "skoleklar" tilvenningsprogram fra 2. - 6. august. 

• Barna starter daglig kl. 09.30 til kl. 15.00. 

• Dagene har fokus på å bli kjent og trygg, ulike aktiviteter som gruppe og selvsagt tid 

til lek. 

Vi håper at alle har lyst til å delta. Du trenger ikke plass i AKS for å delta på "skoleklar", men 

vi ønsker jo at alle søker AKS. 

NB! For de av dere som har søkt plass i AKS er ordinær åpningstid kl.07.30 - 16.30.  

Voksen som skal jobbe med “Skoleklar” i uke 31. 

Baseleder 
1.-2. trinn 

Cathrine 

Meline Emine  

 

Khadija Munever Blorvan Emine S. 

     
  

Flere av de voksne som tar imot elevene ved oppstart før skolen jobber også med 1. klasse i 

skolen. 

Eget program for uke 31 “Skoleklar”. Hver dag fra 2. aug til og med fredag 6. august 

Tid Innhold 

Kl. 09.30-10.30 Tilvenning (samling med sang, lek, navnelek mm) språkleker 

Kl. 10.30-11.00 Matpakke – vi spiser lunsj 

Kl. 11.00-13.00 Organisert lek/aktivitet med fokus på samarbeid  

Kl. 13.00-13.30 AKS-måltid.  

Kl. 14.00-15.00 Frilek/organisert lek 

 

 



Personalet ved AKS 
Annet personal som man kan møte på de to første ukene i august 

Baseleder 
3.-4. trinn 

Muge 

Aleksander Chiman Gule Ikram 

(Lærling) 

Aysha 

     
 

Kristian Mohammed Saloua Soumaya Ghada 

(kokk) 

Vasuki 

 

      

Jørgen Camilla Marcus Janne Inspektør 

Linda 

 

  
 

 

 

 

Baseleder 
Arken 

Celina Donya Mehwish Nuray Caroline 

     
 

Kontaktinformasjon Aktivitetsskolen 

Mobiltelefon: 98 80 18 23 

Vi skal være tilgjengelig på telefon i hele åpningstiden.  

E-post adresse: aks.ellingsrudasen@osloskolen.no 

 

 

mailto:aks.ellingsrudasen@osloskolen.no


Organisering av AKS 
(NB! Dette gjelder ordinær drift når vi ikke har restriksjoner grunnet COVID-19) 

Kursperioder 

På Aktivitetsskolen ønsker vi å ha minst 4 perioder med kurs i løpet av året. En periode er på 

6-8 uker. Resterende uker blir det laget egne planer for. For hver kursperiode blir det laget 

en kurskatalog med ulike aktiviteter som dere melder på. En del av oppdraget til 

Aktivitetsskolen er å tilby læringsstøttende aktiviteter som støtter oppunder skolens arbeid 

med ferdigheter og fag. På Ellingsrudåsen løser vi dette oppdraget ved å fokusere på de fem 

grunnleggende ferdighetene i aktivitetene i kurskatalogen. I tillegg vil vi tilby aktiviteter 

rundt omkring på bygget som har sammenheng med det elevene holder på med på skolen.  

  

 

Aktivitetsrommet:  Her tilrettelegges det for bordaktiviteter som spill, tegning, perling, 

fingerhekling og lignende. Aktivitetsrommet er det vi før kalte for 

Fanten, AKS-rommet i 3.etg. Dette rommet vil også bli brukt til åpning 

og stenging av AKS. 

 

Klasserom:  Vil være et sted hvor det bli tilbudt læringsstøttende aktiviteter hver 

dag som støtter oppunder det elevene holder på med på skolen.  

 

Aula/kantine:  Matservering mellom 13.30-15.30, elevene spiser når de selv vil. Alle 

de organiserte aktivitetene vil bli lagt til rette slik at alle får tid til å 

spise. Vi har krysselister i aula for å registrere hvem som har spist. 

 

Biblioteket:  Aktivitetsskolens stillesone. Muligheter for å slappe av med en bok, 

eller sitte rolig og tegne. Det vil også bli noe høytlesing.  

 

Ute:    Det er alltid mulig å være ute frem til klokken 16:00. Etter 

dette går vi inn. Her vil det innimellom også bli tilbudt 

læringsstøttende aktiviteter istedenfor i klasserommene.  



 

Annen viktig informasjon 
 

Innkryssing på morgen 

De foreldrene som leverer barna på morgen må sørge for at vi har krysset inn barna før dere 

drar. 

 

Overgang skole/AKS 

Klokken 13:30  

• 1.trinn: AKS henter i klasserom. De blir krysset inn og dagen blir nøye gjennomgått. 

Deretter setter de i gang med dagen sin. I oppstarten vil vi ha fokus på å komme oss 

inn i organiseringsformen, slik at alle barn skal føle seg trygge. 

• 2. trinn: AKS henter i klasserom. De blir krysset inn og dagen blir nøye gjennomgått. 

De blir så fulgt til aulaen med tingene sine før de setter i gang med dagen for seg 

selv. 

• 3. og 4.trinn. Går selv fra klasserom til aktivitetsrommet for å krysse seg inn. De går 

gjennom dagen sammen og setter i gang med dagen. 

 

 

SommerAKS/Sommerskolen 

AKS holder stengt i hele juli, men åpner igjen mandag 2.august. Fra 2.-13.august har vi åpent 

på AKS hele dagen fra kl. 07.30 til 16.30. Vi anbefaler alle å ta seg noen dager før skolen 

starter 16.august for å bli kjent med voksne, skolen og selvfølgelig nye og kjente fjes i 

klassen. Fra 2.-6. august vil det også være tilbud om “Skoleklar” her på skolen for 1.trinn. 

Skoleklar starter kl. 09.30 og avslutter kl.15.00. Vi ser at de elevene som har vært med har 

fått stort utbytte av dette. De blir bedre kjent med andre elever, skolebygningen og stiller 

bedre forberedt faglig til å starte på skolen. Dette anbefales på det sterkeste. Barn på 

1.trinn på AKS vil være på skolen og i nærområdet alle dager før skolen starter og vil derfor 

ikke være en del av planene for SommerAKS i august. Dette gjør at vi har god tid til å bli 

kjent med 1.trinns elevene og de med oss. Alle som kommer på AKS ved 1 trinn som ikke er 

påmeldt vil bli sendt på “Skoleklar”. 



 

Skolens ferier 

AKS holder åpent i skolens ferier med unntak av hele juli, planleggingsdager og røde dager. I 

feriene blir det utdelt egne planer med påmelding. I skolens ferier er vi blant annet på 

Tusenfryd, Hovedøya, INSPIRIA science senter, Sognsvann, sykkeltur til Mariholtet og mye 

mer moro.  

HUSK! I ferieukene kan elever med halvtidsplass kun være på AKS to dager i uken. Disse 

dagene blir bestemt av AKS. 

 

Foreldremøter 

Vi har to foreldremøter i året. En på høsten og en på våren. Vi forventer at dere stiller på 

disse.  

 

Hjemsending 

Beskjeder om fast hjemsending sendes på mail til aktivitetsskolens e-post adresse. 

Beskjeder om andre hjemsendinger sendes enten på e-post eller på SMS til AKS. Når AKS er 

åpent ønsker vi å ha fokus på barna. 

•  Vi ber om at alle beskjeder om hjemsending gis innen klokken 13.00.  

• E-post sendt etter klokken 13.00 blir ikke lest før dagen etter.  

• Dere må sende SMS/ringe hvis det er viktig. 

 

Hjemmesiden 

For å få med dere det som skjer på AKS er dere nødt til å bruke hjemmesiden aktivt. Alt av 

informasjon, påmeldinger, kursoversikt osv legges ut her. Vi blir veldig glad for 

tilbakemeldinger. 

 

Instagram 

@ellingsrudasenskole 
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