
 
 

Velkommen til Furuset Aktivitetsskole (AKS) 

 
Alle barn som går på Furuset skole kan få plass på Aktivitetsskolen hvis de ønsker det. 
Foresatte søker om plass for sitt barn på AKS på Oslo kommunes nettsider. Dere vil 
kunne lese mer om oss på Aktivitetsskolen sin hjemmeside; furuset.osloskolen.no 

Her søker du om plass på AKS Furuset: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Her kommer en liten oppsummering av det viktigste for en vellykket start på AKS: 

Våre åpningstider er 7.30 – 17.00 

Furuset AKS har omkring 164 barn (1.-4. trinn) fordelt på to aldersbaserte baser.  

Furuset AKS skal ha 2 baser: 

Liten base (1.-2. klasse) baseleder Humera, tlf: 91 14 85 73 (1 trinn), 91 62 62 76 (2 trinn) 

Stor base (3.-4. klasse) baseleder Anita, tlf: 46 82 79 34 (baseleder), 91 68 99 27 (3/ 4 trinn) 

Dette får du med i gratis kjernetid (50 % = 12 timer pr uke): 

• Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke (ingen tilbud på 

morgenen og ikke etter kl.16.00) 

• Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien 

og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)- på Furuset AKS de to bestemte dager er 
torsdager og fredager i skolens ferie mellom kl.10.00-16.00 

• På planleggingsdager/inneklemte feriedager i løpet av skoleåret kan eleven kan være på AKS 

halv dag 

Dette får du for 100 % plass inkludert 50 % gratis kjernetid: 

• Morgenåpning fra 7.30- 8.15/ 8.45 til skolen starter og etter skoletid til kl. 17.00 

• Elevene kan være på AKS i alle feriedager i skolens ferie fra 7.30- 17.00 (AKS er stengt hele juli 

måned) 

• Full dag på planleggingsdager/ inneklemte feriedager i skoleåret  

Betalingsrammene finner dere her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/ 

 

 



Læringsstøttene aktiviteter: 

Som Aktivitetsskole kan vi tilby et variert læringsstøttende aktivitetstilbud som samsvarer med 

rammeplanen og Oslostandarden. Læringsstøtende aktiviteter er tilbudet for alle barn som går på AKS 

og de foregår mellom kl. 14.00-16.00.  

På Furuset skole ønsker vi at alle elever fra 1. til 4. trinn deltar på gratis kjernetid. På denne arenaen får 

barna mulighet til å danne vennskap på tvers av trinnene og aldersgrupper, får hjelp med lekser og 

mulighet til å delta på forskjellige aktiviteter og kurs. Samtidig er det en gylden mulighet for barnet ditt å 

øve på å leke og utvikle sosiale ferdigheter. Tilbudene finner dere på hjemmesiden, og disse oppdateres 

jevnlig og er i takt med skolens planer. 

Den pedagogiske plattformen, tilbudet, planer for læringstøttende aktiviteter, mat, og mer spesifikk 

informasjon om AKS finner dere på hjemmesiden vår: https://furuset.osloskolen.no/ under 

Aktivitetsskolen. 

 

Mattilbud: 

Mat-planer og utdypet informasjon om måltider finner dere også på hjemmesiden. Vi har fem dager 

med matservering og to av dem er med varm mat. Frukt og grønt serveres hver dag i tillegg til mat som 

står på meny.  

 

Foreldrekontakt: 

Baselederen som har den daglige kontakten med barnet ditt, som er din kontakt på Furuset AKS. Her kan 

du spørre om hvordan dagen har vært, eller andre ting du lurer på. Foresatte kan alltid ta kontakt med 

meg hvis de har spørsmål, og som AKS leder hjelper jeg med betaling, oppsigelse eller plassendring for 

barnet ditt på AKS. Samtidig det er ikke noe i veien å kontakte meg direkte hvis dere lurer på noe eller 

har en bekymring. Dere er alltid hjertelig velkommen på kontoret mitt som ligger i skolebygget. På AKS 

har vi egne foreldremøter, det vil sendes ut egen innkalling for dette. 

 

Plassbytte og oppsigelser: 

Alt om dette finner dere på hjemmeside under fanen Aktivitetsskolen/Oppsigelse av plassen. 

Det er kun mulig å bytte plass 2 ganger i året: 1. august og 2. januar. Det gjør dere selv på portalen, hvor 

dere har søkt plass for barnet på AKS. Oppsigelsen av plassen leveres også gjennom samme portalen. 

Det er to måneders oppsigelse fra den første i den måneden dere har levert oppsigelse. 

Linken til dette: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/ 

Praktisk info:  

AKS er stengt i hele juli. Fra 3. august, frem til første skoledag holder AKS heldagsåpent (7.30 – 17.00). 
De første ukene bruker vi til å bli kjent med hverandre, rutiner og nærmiljøet. Vi har fokus på trygghet, 

trivsel og vennskap.  

Det er Åpen dag på AKS den 12. august kl. 10.00-12.00., informasjonsbrevet er sendt ut. 

Skolen starter 17.august 

 

Trenger du hjelp? Ta kontakt med meg! 

Vi gleder oss å bli kjent med dere ☺ 

Velkommen på Furuset AKS! 

Lija Lande 

AKS leder 

Tlf. 91 56 55 73 

E-post: lija.lande@ude.oslo.kommuen.no 


