
 

 

 

Velkommen til Disen 

Aktivitetsskole! 

2021/2022 

 

 

 

 

 



 

Aktivitetsskolens formål 

Disen Aktivitetsskole (AKS) skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse 

og læring. Inspirerende og lekbaserte aktiviteter i et inkluderende fellesskap skal 

være bærebjelken i AKS. Aktivitetene og det pedagogiske opplegget skal bidra til å 

skape god sammenheng og helhet i barnas skoledag.  

 

SommerAKS 

SommerAKS er åpent fra kl. 07:30-16:30 i uke 31 og 32. Mandag 2. august og fredag 

13. august holder AKS stengt, grunnet planleggingsdager. Første skoledag er mandag 

16. august. Ukeplanen for SommerAKS for uke 31 og 32 ligger vedlagt i e-posten. 

Denne vil også bli lagt ut på nettsiden vår. Ukeplanen viser dagsrytmen på AKS og 

hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken. Rutiner er viktig for å sikre 

forutsigbarhet for barn, foresatte og AKS-ansatte. Vi oppfordrer dere foresatte til å 

snakke med barna om hva de ønsker å delta på. Endringer kan forekomme med hensyn 

til vær, fravær og lignende, men vi gjør alt vi kan for at ukene skal være forutsigbare 

for barn, foresatte og ansatte. 

Vi kommer til å legge til rette for foreldrekafe fra morgenen av til kl. 12:00 hver dag 

den første uken. Det kan være trygt og godt for mange barn å vite at dere foreldre 

ikke er så langt unna. I 1. trinn sine lokaler vil vi henge opp bilder av alle ansatte på 1. 

trinn. Vi vil også ha på oss navnelapper.  

 

Elevopplysningsskjema 

Vedlagt i e-posten ligger et elevopplysningsskjema. Dette ønsker vi at dere fyller ut 

hjemme, og sender på e-post eller leverer til skolen på skolebesøksdagen 3. juni. 

Dette skjemaet gir oss viktig informasjon som vi må ha klart til oppstart i august.  

 

 



 

Rutiner og rammer 

Åpningstider 

Disen Aktivtetsskole holder morgenåpent fra kl. 07:30-08:15, og fra etter skoleslutt 

til kl. 16:30. Kl. 16:30 skal alle barn være hentet, og AKS stenger lokalene. I skolens 

ferier og fridager holder AKS åpent fra kl. 07:30-16:30 hver dag. I juli og alle 

helligdager holder vi stengt.  

Beskjeder og kontakt 

Beskjeder fra hjemmet til AKS skal alltid gis skriftlig per SMS eller e-post av barnets 

foresatte. Dette gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av 

andre enn normalt eller blir borte for en lengre periode. Barn uten skriftlige beskjeder 

vil ikke bli sendt av gårde. 

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder. 

Dette gjelder for eksempel faste gå-rutiner.  

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til basetelefonen før kl. 12:00 samme dag. Dette 

gjelder for eksempel om barnet skal være med noen hjem eller hentes av andre som 

ikke står i fast avtale.  

Baseleder på 1. trinn er Eivind Øverås, og begynner på Disen AKS 1. august. Eivind er 

32 år gammel, og er veldig glad i karate, snowboard og musikk. Han har tidligere 

jobbet som baseleder i 3 år på en annen skole, og har til sammen jobbet med barn og 

unge de siste 11 årene Han gleder seg veldig til å ta imot de nye skolestarterne i 

august! 

E-postadressen hans er: per.overas@osloskolen.no.  

Telefonnummer til 1. trinn er: 974 27 369 

Felles regler 

Følge beskjeder 

Alle barna skal følge beskjeder fra de voksne. Om barna synes det blir for vanskelig, 

vil en voksen snakke med barnet om dette. Barnet vil få en liten pause i aktiviteten 

hvor det kan se litt på, før vi prøver igjen. Om det fremdeles blir for vanskelig å følge 

beskjeder vil en voksen ta kontakt med dere foresatte. Vi lager avtaler med barna, 

som viser til hvordan vi voksne kan hjelpe best mulig.  

Ordensregler 

Ordensreglene våre er felles for skole og AKS. Disse finnes på nettsiden vår.   

Smartklokker/mobiler 

Smartklokker/mobiler skal ikke brukes på skole og AKS. Om det tas med til skolens 

område skal de ligge i sekken til enhver tid. Dette er for å sikre at beskjeder fra 
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foresatte kommer til de ansatte på Aktivitetsskolen. Om beskjeder til barna skal gis 

kan foresatte ta kontakt med Aktivitetsskolens basetelefoner.  

Private leker 

Private leker skal ikke brukes på AKS. Om det tas med til skolens område skal de ligge 

i sekken i AKS-tiden.  

Passende klær 

Det er veldig viktig at alle barna har passende klær til årstiden tilgjengelig til enhver 

tid. Votter, luer, hansker, hals, utebukse, regntøy og skiftetøy er viktig. I skole- og 

AKS-tiden er vi ute uansett vær. Det hender at klærne til barna blir våte i løpet av 

skoledagen, og uten skiftetøy tilgjengelig vil alt da være vått til vi skal være ute i AKS-

tiden.  

 

Dagsrytme fra skolestart 16. august 

07:30-08:15: Morgenåpning på AKS i 1. trinns lokaler. 

08:15-13:00/13:15: Skole 

13:00/13:15: AKS-overtakelse i klasserommene med informasjon om dagen 

13:00/13:15-13:45: Fri lek ute 

13:45-14:15: Spisetid i klasserommene 

14:15-16:00: Aktivitetsperiode 

16:00-16:30: Basetid med aktiviteter inne og ute 

16:30: AKS stengt 

 

Inn- og utkryssing 

Innkryssing foregår på morgenAKS og i AKS-overtakelse etter skoletid. Morgenåpning 

på AKS er for alle elevene og er i fellesrommet i A1-bygget fra kl. 07:30. Her benyttes 

Aktivitetsskoleinngangen. 

Utkryssing foregår ved kryssebod i A1 (1. etg i A-bygget). Det sitter alltid en ansatt 

ved krysselistene, som er behjelpelig med å fortelle hvor barnet som skal hentes er. 

Barn må alltid krysses ut før de går hjem. Om barnet skal gå selv må det gå innom 

krysseboden. Ved henting kan foreldre møte opp ved kryssebod.  

 

Årsplan og lokal plan for 2020/2021 

Informasjon om perioder og aktiviteter vil komme i løpet av SommerAKS i august. Dere 

vil da motta en ukeplan for neste periode, som vil vise til aktivitetene som tilbys.  Det 

vil legges ut en årsplan på nettsiden for de ulike periodene våre, hvor også oversikt 

over påmeldinger og ferier vil vises.  

 

 

 

 

 



 

Matpakke 

Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert 

på sunne og gode matvaner, også er en sosial arena som skal brukes til 

samtale og språkstimulering. På SommerAKS må barna ha med seg to 

matpakker hver dag. Når skolen starter må barna må ha med seg en 

matpakke til AKS-spisingen hver dag, og det blir satt av en halvtime 

daglig fra kl. 13:45-14:15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


