
FORELDREMØTE 23.10.2019
Aktivitetsskolen Lusetjern

Kl.17:30-18:30



Informasjonskilder

• Avtaleskjemaet er Aktivitetsskolens viktigste informasjonskilde

• Varige endringer i adresse, telefonnumre, epostadresser, hjemtider må 

meldes fra skriftlig til AKS via sms eller e-post

• Tlf. 91856874(3 og 4-trinn) Elin, elin0407@osloskolen.

• Tlf. 46923814 (1 og 2 trinn) Marianne, maboa103@osloskolen.no

Innen kl. 13 

mailto:elin0407@osloskolen.no
mailto:maboa103@osloskolen.no


Informasjonskilder 
• Dagens beskjeder gis til basetelefonene:

• Nordpolen (1-2 trinn) tlf. 90278156

• Sydpolen (3-4 trinn)  tlf. 90284781

• Alle beskjeder bør gis skriftlig på sms, innen kl. 13

• Husk vi har mange barn og muntlige 

beskjeder kan fort gå tapt



HENTERUTINER 

• Barna med gratis deltidsplass kan benytte aks fra 

skoleslutt til kl 16 mandag-torsdag og fredag fra skoleslutt til kl

15.30 Elevene skal hentes innen da.

• Skulle man bli forsinket, må man melde fra om dette til 

basetelefonen.

• dersom avtalt oppholdstid brytes gjentatte ganger, kan 

Aktivitetsskolen i samråd med rektor si opp plassen med en       

måneds varsel.

• Aktivitetsskolen stenger kl.17.00 og da skal foresatte ha tatt over 

ansvaret for barnet/barna de henter.



ENDRINGER, OPPSIGELSE OG 

INNTEKTSDOKUMENTASJON

• Hvis du skal endre plassen til barnet ditt, 

er fristen en måned fra den 1. hver måned. 

Oppsigelse, inntektsdokumentasjon og 

endring av plass, gjøres elektronisk via 

Oslo Kommune sin hjemmeside.

• Alle spørsmål om fakturaer og betalinger 

rettes til skolens kontor.



OPPHOLDSBETALING

• Inntekt over 387 552 kroner

• Helplass med gratis deltidsplass: 998 kroner

• Deltidsplass med gratis deltidsplass: 0 kroner

• Inntekt fra 217 998 - 387 552 kroner

• Helplass med gratis deltidsplass: : 431 kroner

• Deltidsplass med gratis deltidsplass: 0 kroner

• Inntekt til og med 217 998 kroner 

• Helplass med gratis deltidsplass :  235 kroner

• Deltidsplass med gratis deltidsplass: 0 kroner



FERIER

• I forkant av hver ferie vil det legges ut 

påmeldingsskjema i form av Forms-

skjema for ferieåpningen på portalen, og 

sendes som mail.

• Skjema fylles ut (klikk på link) og besvares 

innen fristen.



FERIER FORTS.

• Aktivitetsskolen holder åpent alle dager fra 

0730-1700, bortsett fra røde dager i 

kalenderen og juli måned.

• Skulle det dukke opp andre dager i løpet 

av året, som for eksempel en 

planleggingsdag, vil dette bli informert om i 

god tid i forkant.



Kurs

1.Våre egne kurs

• Kokkekurs med Hanan 

• Innebandy med Caroline og Islam

• Sløyd med Islam og Elin 

• Strikkekurs med Shahida 

• Nysgjerrigper med Tayyba 

• Kodekurs med 4.trinn/ med Tayyba og Islam

• Svømming

• Forskerkurs med Shahida 

2. Eksterne kurs 

• Bush 

• Skiskole uke 3-7, 2020 Elin

• Leksehjelp mandag-onsdag 16-16.30



Oss på AKS

• Nordpolen (1 og 2 trinn): Marianne, 

Islam, Elahe, Irini og Hanan

Ekvator: Tayyba, Maryam og Mervet

• Sydpolen (3 og 4 trinn): Elin, Caroline, 

Shahida, Susann, Ossama og Helen



Hvor finner du informasjon?

• https://lusetjern.osloskolen.no/

• Siden oppdateres jevnlig med 

månedsplaner og Aks-nytt 

• Her finner du også påmeldinger til kurs og 

heldagsåpent.

https://lusetjern.osloskolen.no/


Rammeplan for AKS

AKS Skal  kjennetegnes ved:

• Å ha spennende læringsstøttene 

aktivitetstilbud

• Å gi helhetlig tilbud i samarbeid 

med skolen

• Å gi et godt lekse tilbud

* Skal preges av tydelige regler og 

grenser for adferd

• Betydningsfull arena for utvikling 

av sosial kompetanse

• Betydningsfull arena for utvikling 

av språklige ferdigheter

• Skal gi god omsorg 

Fire temaområder: 

• Natur, miljø og bærekraftig 

utvikling

• Kunst, kultur og kreativitet

• Fysisk aktivitet 

• Mat og helse 



Prosjekt lesing og regning

Skal bidra til

• å styrke norskspråklige ferdigheter

• elevens faglige utvikling

• Økt samhandling mellom skole og 

AKS

• Minimum 2 læringsstøttene 

aktiviteter i uken som bidrar til å 

styrke elevens lese, skrive, språk 
og/ eller regneferdigheter

Vi retter prosjektet inn mot kokkekurs 

og brettspill på basene.



Måltider

• Hver mandag må 

barna ha med 

matpakke til alle 

måltidene

• Vi serverer (frokost til 

de med heltidsplass) 

og varmmat resten av 

uka
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Frokost Knekkebrød Havregrøt Kornblanding Pannekaker

Lunsj Fiskekaker 

og potetmos

Linsesuppe Fullkornpasta 

m ostesaus

Havregrøt



Bursdagsfeiring på AKS

• Vi feirer månedens 

bursdagsbarn den 

siste fredag i hver 

måned. 

• Bursdagsbarna blir 

ropt opp, og får et 

bursdagskort, og vi 

synger bursdagssang

• Film og kos for alle på 

Nordpolen fra kl 14:30


