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1. DETTE KJENNETEGNER FURUSET 

AKTIVITETSSKOLE 

 

 AKS er en viktig arena for å utvikle språket 

 AKS videreutvikler kunnskapen barna lærer på skolen 

 AKS er en viktig arena for sosial utvikling 

 AKS har positive og blide voksne 

 AKS har et godt samarbeid med foresatte 

 AKS er et trygt sted fylt av latter, kunnskap og moro 
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  2. Praktisk info 

 

Åpningstider:  

Furuset Aktivitetsskole er åpent fra kl. 7.30 – kl. 8.30 før skolestart og fra 

kl.13.15 – kl.17.00 etter skolen hver dag. Oppmøte hver morgen er på basen. Vi 

avslutter også dagen her.  

Elever med heldagsplass kan være på AKS alle dager fra 7.30-17.00.  

De med halvplass kan benytte AKS til klokken 16:15 hver dag etter skoletid.  

Det vil si at det ikke er mulig å bruke AKS på morningen hvis du har 

halvdagsplass.  
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3. Ferietilbud på AKS 

 

 

I skolens ferier (unntatt juli og røde kalenderdager) og inneklemte dager får vi på 

AKS ha åpent hele dagen, og det betyr at vi kan fylle opp med masse aktiviteter 

og gøy! Hva vi gjør er gjerne avhengig av tiden på året, men vi forsøker å gjøre 

ting som kanskje ikke alltid har muligheten til ellers. Eksempelvis liker vi å reise 

på turer og oppdage alt det flotte byen vår har å tilby samt besøke andre 

aktivitetsskoler.  

 

Informasjon og påmelding legges ut her i god tid før den aktuelle ferien/dagen. 

Husk at barn med helplass kan fritt benytte seg av tilbudet (både hele ferier og 

inneklemte dager), mens barn med gratis kjernetid eller halv plass kan benytte 2 

dager (kl.10.00-16.00) i skolens hele ferieuker (det er IKKE lenger mulig å kjøpe 

flere dager). Se mer informasjon om dette her. 

  

--> Informasjon og påmelding til ferietilbud på AKS vil legges ut på 

hjemmesiden og henges opp på vår info tavle, inne på AKS. 

https://furuset.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-furuset-skole/apningstider/
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3. MATPLAN 

 

 

På Furuset AKS serverer vi mat 3 ganger i uken: onsdag får barna brødmat med 

ulike typer pålegg, torsdager og fredager serveres det varmmat. Barna får frukt 

hver dag. Vi fokuserer også på håndvask og hygiene. Husk matpakke og 

drikkeflaske på mandager og tirsdager! 

 

Konkret matplan finner dere på hjemmesiden.  
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4. MÅLOMRÅDENE I RAMMEPLANEN 

INNLEDNING 

 Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen 

forutsetter at det utarbeides lokale planer for aktivitetsskolen på den enkelte skole. 

 Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, 

leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs 

læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det 

forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.  

 

 

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:  

 

• Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, 

sosiale og personlige utvikling 

 • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen  

• Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart  

• Å ha en sterk forankring i skolens ledelse  

• Å gi et kvalitativt godt leksetilbud 

 Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. 

Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den 

enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.  

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.  
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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.  

 

 

 

 

ORGANISERING OG SAMARBEID MELLOM SKOLE OG 

AKTIVITETSSKOLE  

Rektor er administrativ og faglig leder for aktivitetsskolen. For å få til en helhetlig skoledag, 

må rektor vise interesse og engasjement for aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen må være 

forankret i skolens ledelse, og den har ansvar for å legge til rette for et planmessig og 

strukturert samarbeid mellom ansatte i skolen og aktivitetsskolen. Det er viktig med god 

informasjonsflyt mellom skolen og aktivitetsskolen, og skolens planer må være åpne og 

tilgjengelige for aktivitetsskolen. De reglene som gjelder for skolen gjelder også for 

aktivitetsskolen. På denne måten kan aktivitetsskolen følge opp og videreføre 

satsningsområder, temaer og regler som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i lokale 

planer. 

 

Som det fremgår av forskriften skal aktivitetsskolen ha ute- og innearealer som er egnet til 

formålet. Det er naturlig at skole og aktivitetsskolen samarbeider om bruk av skolens lokaler 

for å sikre et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud innenfor aktivitetsskolen. 

Rektor bør, i den grad det er mulig, se på rekruttering av assistenter til skolen og 

aktivitetsskolen under ett slik at personalet har mulighet til å få større stillinger. Det skaper 

overganger mellom skolen og aktivitetsskolen og elever og foresatte opplever kontinuitet og 

helhet i tilbudet. 

Skole og aktivitetsskolen må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging for barn med 

særskilte behov. Det er naturlig at representanter for aktivitetsskolen deltar på samarbeidsmøter 

og ansvarsgrupper vedrørende enkeltelever så tiltak kan iverksettes både i skole og 

aktivitetsskolen. 

Aktivitetsskolen skal ha et strukturert og godt samarbeid med skolen, foresatte, Oslo Musikkog 

kulturskole, frivillige organisasjoner og nærmiljøet. Det er viktig med samordning av 

informasjon til foresatte slik at aktivitetsskolen fremstår som en del av skolens totale tilbud. 
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Aktivitetsskolen bruker Fronter til formidling av informasjon til foresatte. Det bør også 

avholdes felles foreldremøter for årstrinnene og aktivitetsskolen. 

Som det fremgår av Oslo kommunes forskrift for aktivitetsskolen § 3 Formål, skal 

aktivitetsskolen: 

 

”… i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av ordningen, et 

trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i 

barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, 

aktiviteter og sosial læring. SFO skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det 

skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder lekselesing og leksehjelp. SFO skal 

omfatte både ute- og inne aktiviteter.” 

 

MÅL OG INNHOLD  

Mål og innhold er strukturert rundt følgende fem målområder:  

• Natur, teknikk og miljø  

• Fysisk aktivitet og lek 

 • Kunst, kultur og kreativitet  

• Mat og helse  

• Lekser og fordypning 

 

For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer. I 

arbeidet med å utforme lokale planer, er det viktig å ta utgangspunkt i de retningsgivende 

føringene når man skal utforme innhold som sikrer måloppnåelse for den enkelte elev. 

 

Målområde 1: Natur, teknikk og miljø 

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne 

og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn.. 

Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, 

refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt 

miljøbevissthet 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 

• Aktivitetsskolen har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen 
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• Aktivitetsskolen tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og naturfaglige 

ferdigheter  

• Aktivitetsskolen følger opp kriteriene for skolens miljøsertifisering 

 

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek 

Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og 

grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap 

 

 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

• Aktivitetsskolen gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne 

• Aktivitetsskolen gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike læringsarenaer 

 • Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner 

 

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet 

 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til 

å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

• Aktivitetsskolen tilrettelegger for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter 

• Aktivitetsskolen presenterer ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og 

foresatte 
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Målområde 4: Mat og helse 

Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for 

sosiale og språklige ferdigheter. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

• Aktivitetsskolen gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker. 

• Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i stand til aktiv deltakelse i 

samspill og aktiviteter  

• Aktivitetsskolen legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider 

 

 

Målområde 5: Lekser og fordypning 

 

Mål: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og 

progresjon. 

 

 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

• Skole og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet  

• Aktivitetsskolen har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene, og gis til de 

som ønsker det • Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale 

 • Aktivitetsskolen tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder 
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       5. ÅRET RUNDT: 

Januar 2018 - Skolestart 2.januar 2018 

- Oppstart Furuset Forum 9.januar 

for 1. og 2.klasse. 

11.januar for 3. og 4.klasse. 

- Oppstart dansing 12.januar  

- Lage årskalender  

 

Februar 2018 - Vinterferie uke 8 – heldagsåpent 

med eget program. (Se påmelding) 

-  Slutt på aktiviteter i Furuset Forum 

etter vinterferien. 

- Uke 9 - Repetere Tallene 0-50  

 

Mars 2018 - Påskeverksted uke 13. 

- Påskeferie 26. – 28.april – 

heldagsåpent med eget program (Se 

påmelding). 

- Uke 14 – Tallene 0 – 100 

- Foreldremøte 22.mars 17:00 – 

18:30 - i Aulaen. 

 

April 2018 - Aktiviteter ute. 

- Naturfag – vann og verdensdeler. 

- Norsk – skrive fortelling, forklare 

med egne ord . 

 

Mai 2018 - Skole og AKS stengt 1.mai, 

- Sende ut påmelding til sommerklubb 

– 5.mai 

Kristi Himmelfartsdag 10.mai,   

Grunnlovsdagen 17.mai og 

2.Pinsedag 21.mai.  

- Uke 19 – Hellig dager i Norge 

 

Juni 2018 - Siste skoledag 22.juni. 

- Sommeravslutning med elever og 

foresatte – 14.juni  
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- Sommeråpent  (Sommerklubb) – 

25.juni – 29.juni.  

 

 

                                   Juli 2018 STENGT 1. – 31.juli 

August 2018 - AKS åpner 1.august. 

-  Bli kjent dager med nye 

1.klassinger. 

- Skolen starter 20.august 2018. 

- Planleggingsdag 22.august 

- AKS foreldremøte for 1.klasse 

30.august. 

- Gå gjennom AKS regler med nye 

elever.  

- Gratis kjernetid for 3.klassinger.  

 

 

September 2018 - Oppstart – læringsstøttende 

aktiviteter. 

- Innlæring av brannrutiner.  

- AKS leder deltar på foreldremøter 

for 2. – 4.trinn.  

 

Oktober 2018 

 

 

 

- Høstferie i uke 40 (Eget program).  

- Oppstart Allidrett i Furuset Forum – 

uke 41. 

November 2018 

 

 

- Nissekoret øver til julavslutning 

Desember 2018 - Adventsaktiviteter hele måneden. 

- Juleavslutning med underholdning 

for elever og foresatte 13.desember. 

- Nissegrøt 14.desember  

- Juleferie fra og med 20.desember til 

og med 1.januar. 

- Åpent  i juleferien: 21., 27., 28., og 

31.desember. 
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Aktivitetsskolen Furuset 

Furusetveien 15, 1053 Oslo 

Telefon: 46 82 79 34 / 46 93 88 86 

 
E-post AKS leder: amanpr2512@osloskolen.no 

 

mailto:amanpr2512@osloskolen.no

