
Velkommen 

til Lusetjern 

Aktivitetsskole 
 

Aktivitetsskolen holder til i E-bygget på Lusetjern skole. Vi er en aktivitetsskole med ca. 150 

barn og 15 faste og 4 ansatte på kontrakt. Barna er fordelt på 2 baser: Nordpolen for barna i 1. 

og 2. klasse, og Sydpolen for 3. og 4. klassingene. Ved oppstart og fram til høstferien vil 2 trinn 

ha base nede på Kantine 2. Dette for å gi de minste en trygg og rolig tilnærming på 

Aktivitetskolen. 

  

I informasjonsbrosjyren finner du informasjon om: 

▪ Vår visjon og verdier 

▪ Bemanning 

▪ Åpningstider 

▪ Morgenåpning 

▪ Avtaleskjema 

▪ Heldagsåpent  

▪ Aktiviteter og innhold 

▪ Voksenrollen og barneperspektivet 

▪ Måltid 

▪ Bursdagsfeiringer 

▪ Garderobe og skifteklær 

▪ Telefoner og beskjeder 

▪ Samarbeid – ros og ris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår visjon og våre verdier 
 

 
Sammen skaper vi en meningsfull fritid.  

Vi vil ha et miljø i utvikling 
 



Bemanning 
I vedtektene står det at AKS skal ha 24 barn pr årsverk. På Lusetjern har vi ved behov ekstra 

ansatte som jobber med barn som har behov for ekstra oppfølging.  

Vi er 19 voksne på AKS, fordelt på 2 baser. Marianne er baseleder på Nordpolen og Elin er 

baseleder på Sydpolen. Vi har et faglig sterkt team. Blant personalet har vi 6 Barne og 

ungdomsarbeidere + 2 under utdanning, 1 Idrettspedagog, 4 miljøveiledere og 1 spesialpedagog 

under utdanning. Vi har også fått vår egen sosiallærer, Kristian, på AKS. 

 

De voksne er fordelt på basene slik: 

Nordpolen 1+2 trinn Ekvator Sydpolen 3+4 trinn 

Marianne 

Caroline 

Tayyba 

Anette 

Omid 

Semra 

Christell 

Elahe  

Maryam 

Kubra  

Susann  

 

 

Elin  

Shahida 

Naheed 

Islam 

Jean 

Marius  

Ossama 

Helen 

Ekvator brukes ved behov for barn som trenger trekke seg litt tilbake fra livet på egen base. 

 

På aktivitetsskolens område beveger barna seg fritt. Vi bruker den første tiden til å gå opp 

uteområdene med barna og snakker om hvilke regler vi skal ha sammen. Aktiviteter og kurs går 

på tvers av basene. De voksne fordeler seg etter der barna er slik at noen for eksempel har 

smågrupper med kurs/aktiviteter, en er på kjøkkenet, noen er ute og resten er på 

basene/grupperommene.  

Det betyr at alle voksne blir kjent med alle barna som går hos oss. Vi er opptatt av å være 

tilgjengelig og tilstede for barna, slik at de føler seg trygge i hverdagen. 

 

Åpningstider 
Lusetjern Aktivitetsskole er åpen fra kl. 07:30 til kl. 16:30 avbrutt av ordinær skoletid. I 

skoleferier har vi åpent hele dagen, unntatt juli måned, da har vi feriestengt.  

 

Vi har også stengt julaften, nyttårsaften, samt helligdager. 

 

Morgenåpning 
Vi har åpent på basen fra kl. 07:30.  

Vi er ute i skolegården fra 8/8:15 alt etter været.  

I August og Juni er morgenåpningen på basene så lenge vi er på gult 

nivå. På grønt nivå brukes kun Nordpolen. 

September-Mai: Mandager har vi morgenåpning på Nordpol-basen, resten av 

uka er det frokostservering på AKS-kjøkkenet.  

Vi serverer frokost tirsdag til fredag i perioden 01.09. til 31.05. fra kl. 07:30 til 08:00, 

unntatt i skolens ferier/heldagsåpent.   

 



Etter skoletid: 

Barna hentes på skolen hver dag ved skoleslutt. Dørene åpnes kl. 13:30. Foreldre plikter å gi 

beskjed dersom barnet deres har fri eller ved sykdom senest klokken 12:00.  

Dersom barn ikke har kommet til AKS etter ca. 20 min (etter skolens slutt) begynner vi å 

etterlyse barnet.  

Mellom kl. 13:30-14:30 er det matservering på Aks. Utetid etter mat. 

Vi kjører kurs og voksenstyrte aktiviteter mellom kl 14:30-16 

På ettermiddagen stenges en av basene kl. 16:00, og vi samler alle barna inne på den andre 

basen. På gult nivå avslutter vi på hver vår base. Hovedinngangen vår har ringeklokke, så dere 

kan benytte den om døren er låst. Evt ringe basetelefonene. 

 

 

Beskjeder: 
Hvis dere må gi viktig info om dagens hjemgåing eller lignende:  

send sms til Nordpolen: 90 27 81 56 /eller Sydpolen 90 28 47 81.  

 

Andre beskjeder av varig art sendes baseleder Marianne 46923814 eller Elin 91856874.  

Ring gjerne for å snakke om ting dere lurer på. 

Vi vil ha skriftlig beskjed om endringer ifht fast avtale. 

Vi sender ut generell info via Skolemeldings-appen, mail, samt legger ut oppdateringer og 

påmeldingslinker på skolens nettside. 

  

 

Gratis deltidsplass for 1.til 4.trinn 
Dette kan barnet ditt være på aks når det har gratis halvdagsplass: 

• Hver dag etter skoletid (ikke morgen) 

• 12 timer pr uke regulert etter skolens timeplan. For skoleåret 21-22 vil det si fra 

skoleslutt til kl 16 hver dag 

• Aktiviteter og kurs som avsluttes innen kl. 16  

• 2 dager i skolens ferier pr uke. Hvilke dager det blir vil stå på påmeldingsinformasjonen 

om hver enkelt heldagsåpen aks-periode (sommerferie, høstferie, romjul, vinterferie og 

påskeferie) som vi sender ut i god tid i forkant. 

• 4 timer, fra kl 10-14, på skolens planleggingsdager/inneklemte feriedager.  

Du kan få heldagsplass til redusert pris dersom du oppfyller kriteriene for dette. 

Inntektsdokumentasjon må i så fall leveres på skolens kontor. 

 

Aks er stengt i hele juli.  

 

 

 

 

 



For sent hentet barn 

Vi oppfordrer alle foresatte til å respektere personalets arbeidstider og henter barna i tide 

før stengetid. Aktivitetsskolen stenger kl.16:30 og da skal foresatte ha tatt over ansvaret for 

barnet/barna de henter. 

Hvis barnet/barna hentes etter tilbudstid/stengetid vil det bli registrert hos baseleder og 

ved gjentak vil det bli sendt ut faktura for hel plass (hvis barnet har kun gratis deltidsplass) 

evt overtid for personalet 

Vi gjør oppmerksom på at stadig for sent henting er en oppsigelsesgrunn iht. vedtektene for 

Aktivitetsskolene i Oslo Kommune. 

Dersom foresatte ikke har kommet, og de ansatte ikke har fått kontakt med foresatte innen 

kl. 18:00 kontakter vi barnevernsvakta ved Oslo Politikammer og overlater barnet i 

barnevernvaktas varetekt. 

 

 

 

Avtaleskjema 
Alle foresatte må fylle ut et avtaleskjema, der det kommer fram når barnet skal være på 

aktivitetsskolen og om barnet skal hentes eller gå alene hjem. Dette blir den faste avtalen vi 

følger hver uke. Skjemat blir sendt ut elektronisk ved skolestart. 

Dersom barna skal ha fri, eller gå hjem til andre tider enn den faste avtalen, ber vi om at dere 

gir beskjed om dette på SMS til basemobilen Nordpolen: 90 27 81 56 eller Sydpolen 90 28 47 

81 før kl 12:00 

Lurt at dere har dato i meldingen (vi slår som regel av telefonene etter stengetid, og 

meldinger vil da komme fram dagen etter som dagens sms. Hvis det da står «fri i morgen» er 

det lett å registrere på feil dag).  

 

 

 

 

Heldagsåpen AKS 
I ferier og enkeltdager hvor skolen holder stengt, har vi åpent hele dagen. 

Vi sender alltid ut påmeldingsskjema til heldagsåpent på forhånd, slik at vi 

får en oversikt over hvor mange barn vi blir. På den måten kan vi legge til 

rette for passende aktiviteter og riktig bemanning. I ferier prøver vi å 

finne på noe ekstra for de barna som skal være her. Da planlegger vi turer i 

nærmiljøet eller lengre unna, vi lager god mat og har andre aktiviteter enn 

til vanlig. 

  

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter og innhold 
 Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for 

alle elever i ordningen. Rammeplanen for aktivitetsskolen skal gi retning for innhold og 

organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for 

Aktivitetsskolen på den enkelte skole. Vår lokale plan finner du på Lusetjern skoles 

informasjonssider. AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas 

faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. Aks skal gi et helhetlig tilbud i 

samarbeid med skolen.  

  

Vi jobber etter fritidspedagogiske prinsipper. Aktiviteter og kurs er planlagt med 

tanke på å videreutvikle barnas sosiale, og kommunikative ferdigheter, og 

basiskunnskaper. Vi ønsker at leken skal være lystbetont og lærerik, og vi har varierende 

aktiviteter ute og inne. 

 

Kurs: Hvert semester tilbyr vi flere kurs som barna kan velge å melde seg på. 

Aktiviteten går over flere ganger, og målet er at barnet både skal lære noe og få 

mestringsopplevelser. Eksempler på kurs er skiskole (kun i uke 3-7), Forskerkurs, 

Vanntilvenningskurs, Kokkekurs, We Do og Sløyd. 

 

Aktiviteter: Vi arrangerer åpne/drop-in aktiviteter hver dag som barna kan velge å være med 

på. Aktivitetene er voksenstyrt. Type aktiviteter vi bruker å ha er dans, 

brettspill, utetid, gymsal, hobby, tur i nærmiljøet, konstruksjon mm.. Vi legger 

også til rette for leksehjelp 3 dager i uka. 

 

Frilek: Vi er et tilbud i barnas egen fritid, og vi er også opptatt av at barna skal få 

mulighet til å leke med liten grad av voksenstyring. Barna har rikelig med tid til 

egne aktiviteter alene eller sammen med andre barn. 

 

 

 

 

Voksenrollen 
På Aks er vi opptatt av at de voksne skal være anerkjennende. Det vil si at vi skal lytte, se og 

handle i forhold til barna. Vi skal ha glød og hjertelag i samvær med barna og vi skal både ha 

evnen og viljen til å reflektere over det vi gjør. 

 

Barneperspektivet 
AKS tar barn på alvor, og det betyr at her blir barn hørt, sett og forstått, de gis 

medbestemmelse og mestringsopplevelser og de lærer å ta ansvar for egne handlinger. Dette 

jobber vi med kontinuerlig. AKS ivaretar barneperspektivet gjennom aktiviteter, kurs, 

temauker, lek og barnemøter. 

 

 



Måltidet 

Vi serverer frokost og varm mat fire dager i uken. Meny sendes ut i forkant 
 

 

 

Fødselsdagsfeiring 

 
Vi har mange barn på AKS, og skulle vi feiret hvert enkelt barns fødselsdag, så 

hadde vi ikke gjort annet. Vi har derfor valgt å feire alle barna som har 

bursdag i den samme måneden den siste fredagen i hver måned. Da synger vi 

bursdagssang, deler ut bursdagskort, koser oss med noe godt (som is, frukt 

el) og har felles samling med film. 

 

 

Garderobe og skifteklær 
Alle barna har fast garderobeplass med hylle og knagg. Vi anbefaler at barna har skiftetøy 

med på AKS. Vi mottar av og til henvendelser fra foresatte som savner klær. Vi oppfordrer 

dere derfor til å merke barnas klær slik at vi lettere kan hjelpe til med å finne riktig eier til 

klær som blir liggende igjen. Gjenglemte klær uten navn og som ikke blir tatt med hjem, blir 

først lagt i en kasse på AKS før vi leverer det til RWSN/Fretex ved slutten av kvartalet. 

 

 

Telefoner og beskjeder 
Stadige telefoner virker forstyrrende på basen, og stjeler av de voksnes tid sammen med 

barna.  

Vi håper derfor at dere kan begrense ringingen til å gjelde viktige uforutsette beskjeder. Hvis 

dere skal ha tak i oss på morgenåpningen må dere ringe basetelefonen. Dersom dere ønsker å 

snakke med baseleder er nummeret: Nordpolen 41 42 08 94 eller baseleder for 

Sydpolen  for 91 85 68 74 

 

Direktenumrene til basene er: 

▪ Nordpolen      Mobil 90 27 81 56 

  

▪ Sydpolen  Mobil 90 28 47 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samarbeid – ros og ris 
For at samarbeidet mellom AKS og foresatt skal være godt, trenger vi tilbakemeldinger fra 

dere. La oss vite hva dere synes fungerer bra og hva vi kan bli bedre på. På den måten kan vi 

bedre kvaliteten på tilbudet vi gir, og bli en enda bedre AKS. Vi ønsker et nært og tett 

samarbeid og oppfordrer dere til å komme innom og prate med oss innimellom. Vi innkaller ikke 

foreldre og barn til årlige samtaler, men dere kan be om foreldresamtaler når dere ønsker det. 

Dersom det er noe vi mener dere trenger å vite om barna deres, tar vi kontakt. AKS 

arrangerer sosiale tilstelninger som foreldrekaffe og sommeravslutning. Vi sender ut 

informasjon i AKS-NYTT, og vi legger ut informasjon om tilbudet vårt på hjemmesiden til 

Lusetjern skole. 

 

Er dere fornøyde: si det til verden! er dere misfornøyde: si det til oss!  

 

 

Et siste lite tips: 

Ikke prat ned andre foran barna. Barna lærer av de nærmeste hvem de 

skal respektere. De trenger å skape sine egne meninger og erfaringer. Det er 

ikke lett å komme seg fram i livet når man ikke respekterer folk man må forholde 

seg til. Det gjelder alle: læreren, treneren, naboen, foreldrene til vennene, 

vennene, svigers osv. La familiemiddagen være hyggestund       
 

 

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 
 

 

 
Hilsen personalet på Lusetjern Aktivitetsskole 


