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Velkommen til AKS 

 PÅ NORDPOLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart er det skolestart og vi på aktivitetsskolen gleder oss til å ta imot både store og små fra 
og med mandag 3. august.  
I dette informasjonsheftet har vi først skrevet litt til deg som skal begynne på Nordpolen 
skole. Så har vi laget litt forskjellig informasjon som det er fint at foreldre og foresatte leser.  
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KJÆRE DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ AKS 
Etter sommerferien skal du begynne på skolen! Vi tror at noen gleder seg veldig, noen gruer seg 

kanskje litt og noen vet ikke helt hva de skal tro. Vi som jobber på skolen er kjempespente og gleder 

oss veldig til å møte deg etter sommerferien! 

De aller fleste som begynner i 1. klasse begynner også på AKS. Det kan hende du har hørt om AKS 

før? Det heter egentlig Aktivitetsskole og det er et sted alle barn kan være etter skoletid når 

mammaer eller pappaer fremdeles er på jobb. Noen barn er også på AKS før skolen begynner om 

morgenen. Da kan du få frokost hos oss hvis du ikke har rukket å spise hjemme.  

Selv om AKS ikke er akkurat som skolen, så er det på skolen vi er når vi er på AKS. Vi bruker 

klasserommene til 1. klasse og alle fellesrommene på skolen, akkurat som vi gjør i skoletiden. I 

skoletid er det alltid en lærer og en assistent i klasserommet. Lærerne er ikke på AKS, men det er 

assistenten. Det er jo fint å tenke på at det er den samme voksne som er sammen deg i 

klasserommet som også skal være sammen med deg på AKS. Dere kommer til å bli godt kjent! Du skal 

gå i klasse 1a, 1b eller 1c, men på AKS er alle på første trinn sammen på Base 1. Base 1 har en 

baseleder som liksom er sjefen på basen. Han er veldig snill og veldig flink til å hjelpe alle barn som 

trenger det. Det er også 5 andre voksne på Base 1 som alle sammen gleder seg veldig til å bli kjent 

med deg! 

AKS åpner noen uker før skolen begynner og mange førsteklassinger går på AKS en stund før de 

begynner på skolen. Dette kan være fint fordi da får du litt ekstra tid til å bli kjent med skolen og de 

voksne på AKS.  Og kanskje får du deg noen nye venner som du kan leke med når skolen starter? Vi 

har mange morsomme aktiviteter på "sommer AKS" som du kan lese om sammen med mamma eller 

pappa i dette heftet.  

Det er fremdeles litt lenge til du skal begynne på skolen og AKS, men alle vi voksne har allerede 

begynt å glede oss til du skal komme. Hvis det er noe du har lyst til å spørre oss om eller som du vil at 

vi skal fortelle mer om før du begynner, da kan du gjerne ringe til meg eller komme innom meg på 

kontoret mitt på skolen! 

 

HILSEN MERETE (Undervisningsinspektør- AKS leder) 

og alle voksne på AKS 
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Velkommen til alle nye foresatt på Nordpolen AKS 
 

Snart er det skolestart og vi på aktivitetsskolen gleder oss til å ta imot både barna og dere 
foresatte fra og med mandag 3. august.  
 
AKS Nordpolen skal være et trygt og godt sted å være, og det er det viktigste for oss som 
jobber her!  
Vi ønsker å skape et bredt aktivitetstilbud som preges av barns behov for omsorg, lek, 
aktivitet og sosial læring. AKS skal være en alternativ læringsarena som samarbeider tett 
med skolen om barnas faglige og sosiale utvikling. Alt dette ligger til grunn for det vi gjør og 
tilbyr på AKS og dere vil bli mer kjent med dette etter hvert. I oppstarten er hovedfokuset 
derimot å bli kjent med barna og at de blir kjent og trygge på oss voksne. 
 
I denne brosjyren kan du lese mer om hva som skjer på AKS i august og finne praktisk 
informasjon om oppstarten.  
 
Vi håper også dere går inn på skolens hjemmeside hvor det finnes mer utfyllende 
informasjon. Her vil dere finne en nærmere beskrivelse av basen, eksempler på 
kurskataloger og aktiviteter, rammeplan for AKS, informasjon om tildeling av plass/ 
oppsigelse, kontaktinformasjon, priser og mye mer.  
 
Viktigst av alt, ta kontakt med oss om det er noe du lurer på før oppstart   
 
Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen! 
 
På vegne av alle ved AKS Nordpolen,  
 
 
 
Merete Voje Lie 
Undervisningsinspektør/ AKS leder 
merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no 
tlf.: 95815160 
 
 
 
 
 

 

mailto:merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no
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OPPSTART PÅ AKS 
 

Mange føler litt på overgangen fra barnehage til AKS og det gjelder minst like mye for 

foreldregruppa. Det er mye som er nytt, flere barn og mindre voksentetthet enn dere er vant til i 

barnehagen. Det er også litt andre forventninger til barna som nå er skolestartere. Bruk litt tid frem 

mot august til å øve på selvstendighet rundt dobesøk, påkledning, knyting av skolisser osv. Når det er 

sagt skal dere vite at vi gjør alt vi kan for å hjelpe alle godt i gang med den nye hverdagen. Det er 

alltid barn som vil trenge ekstra hjelp med ulike ting langt utover skoleåret og det er selvfølgelig helt i 

orden.  

Mange barn har glede og nytte av å være noen dager eller uker på AKS før skolen starter. Det er en 

fin måte å bli kjent med både skolens lokaler, de voksne på AKS og andre barn før skolestart. Det er 

vanskelig å si noe om hvor tidlig det er lurt å ha oppstart. Barn er så ulike og trenger forskjellige ting 

for å trygges. Hvis du er usikker så ring oss gjerne slik at vi kan bli enige om en god plan for ditt barn.  

Det er ikke vanlig at foresatte får fri fra jobb til innkjøring på AKS slik som er vanlig ved oppstart i 

barnehage. Vi anbefaler likevel at dere prøver å ha korte dager på AKS den første uka, i alle fall de 

første dagene. Se på programmet slik at dere finner passe tidspunkt å hente barna på. I noen tilfeller 

er det nødvendig at foresatte er tilstede deler av dagen i oppstarten. Dere skal bli tatt godt imot og få 

en kopp kaffe om dere vil. Vår erfaring er likevel at det fungerer aller best med færrest mulig foreldre 

tilstede. Da kommer vi bedre i gang med å bli kjent med barna og rutinene våre.  

I oppstarten er vi mange voksne på base 1 og vi kommer til å være godt synlig med vester når dere 

kommer til skolen. Vi møter dere i skolegården (eller inne ved hovedinngangen hvis det regner), viser 

dere plassen i garderoben og forsøker å svarer på alt dere lurer på. Vår prioritet de første dagene er å 

bli kjent med barna og skape et godt tillitsforhold så tidlig som mulig. I oppstarten er base 1 mest for 

seg selv. De eldre barna er mye på tur og utflukter slik at vi har skolen og skolegården mye for oss 

selv. Noen skolestartere kjenner barn fra andre trinn og har gledet seg til å leke med dem. Men vi vet 

også at mange 5-6 åringer også syntes dette kan være litt skummelt i starten, derfor gjør vi det på 

denne måten. 

Det kan også være lurt å snakke med barna om forventninger rundt det å begynne på AKS. Vi holder 

jo til i samme lokaler som skolen, men første skoledag er ikke før 17. august. Se på programmet for 

AKS sammen og forberede barna på det som skal skje hver dag.  

 

PÅMELDING TIL AKTIVITETSSKOLEN 
 

Før barna kan komme til AKS må dere ha søkt om plass for barnet og fått denne innvilget. 

Påmelding for aktivitetsskolen skjer elektronisk og dere kan gjøre det via skolens 

hjemmeside nordpolen.osloskolen.no. Velg fanen "Aktivitetsskolen" og velg "Søk om plass til 

ditt barn" som kommer opp til høyre på siden. Her finner dere også mer informasjon om 

søkeprosessen. Når vi får inn søknader sender vi ut et tilbud om plass. Plassen blir først 

opprettet når foresatte svarer elektronisk på dette tilbudet.  
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Om dere trenger hjelp til å søke er dere velkommen innom oss, så hjelper vi deg gjerne! 

Søknadsfrist for nye 1. klassinger er 15. mai! Husk at dere må søke uavhengig av hvilken type 

plass dere velger for ditt barn. 

Alle får tilbud om gratis kjernetid på AKS. Det betyr at barna kan være gratis på AKS etter skoletid, 

men må hentes før kl. 15.30 hver dag. I skolens ferier har AKS åpent (bortsett fra i juli) da kan barn 

med gratis kjernetid være på AKS to dager i uka. Dersom dere har behov for at barnet har lenger 

dager på AKS eller kan komme hver dag i ferier, bør dere søke heldagsplass. Priser og annen info 

rundt dette finner dere på skolens hjemmesider.  

 

KOMMUNIKASJON MED AKS 
 

Generell informasjon fra AKS til foreldre kommer hovedsakelig gjennom appen "skolemelding". Det 

er den samme appen som skolen bruker til å sende ut beskjeder. NB! Vi får ikke brukt appen før 

mottakergruppene er opprettet. Det er normalt ikke klart før skolstart for base 1.  

Fra tid til annen vil du motta informasjon om påmelding til diverse aktiviteter fra AKS. Det kan være 

kurspåmelding, påmelding til turdager, ferier osv. Disse henvendelsene vil dere også få i 

skolemeldingsappen med link til påmeldingssystemet vi bruker.  

Når skolen starter opp i august sendes ukeplanen til AKS ut hver fredag sammen med ukeplan fra 

lærerne på trinnet. Her vil dere få praktiske beskjeder og informasjon om hvilke aktiviteter og kurs vi 

har de ulike dagene.  

På basen har vi en infotavle som oppdateres hver dag. Her kan både dere og barna se hvem som er 

på jobb den dagen, hvilke kurs og aktiviteter vi skal ha osv.  

Nordpolen skole har også en egen Facebookside som det kan være lurt å følge. Vi bruker ofte denne 

siden som et supplement til skolemelding for å minne om påmeldingsfrister eller spre annen type 

informasjon fra AKS. 

AKS har en egen fane på skolens nettsider hvor det alltid skal være oppdatert informasjon. Her finner 

dere blant annet gjeldene kurskatalog, menyer, info om rutiner på basen og ferieprogrammer når det 

er aktuelt. Det er også her relevant informasjon rundt AKS fra Oslo kommune ligger, i tillegg til 

Rammeplan og andre overordnede dokumenter.  

På nettsidene våre finner du også oppdatert kontaktinformasjon til AKSleder, til basen og hvem som 

jobber på de ulike basene. Hos oss rullerer dette og kabalen for neste skoleår er ikke helt klar enda. 

Så fort den er ferdig legger vi informasjonen ut under AKS fanen!  

Den viktigste kontakten mellom foreldre og AKS er likevel gjennom personlige møter og 

telefonsamtaler. Hos oss er det mange barn som hentes samtidig og det kan være en litt hektisk tid 

for oss som jobber her. Hvis det er noe som haster forsøker vi selvfølgelig å ta det der og da, men 

ellers setter vi mer enn gjerne opp en tid for samtale. Dette er en del av arbeidshverdagen både for 

baseledere og AKS leder og det er viktige møtepunkter.  
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PRAKTISK INFORMASJON sommer- AKS 
 

Ukene fra AKS åpner og frem mot første skoledag kaller vi for sommer- AKS. I feriene er rutinene litt 

annerledes enn når det er skoledager. Disse punktene med praktisk informasjon gjelder for ukene før 

skolestart. Neste avsnitt vil si litt om hvordan rutinene endrer seg når skolen er i gang.  

- I ferier må barna ha med drikkeflaske og to matpakker hver dag hvis ikke annet er opplyst i 

ferieprogrammet. Vi har dessverre ikke kjøleskap med stor nok kapasitet, så matboksene må 

ligge i sekken på garderobeplassen.  

- Barna kan ha med penal og skolesekk hvis de vil. Ellers bruker vi utstyret vi har på AKS 

- Åpningstiden på AKS i august er 7.30- 16.45. Barn med heldagsplass disponerer plassen sin 

fritt hver dag i dette tidsrommet. De barna som har halvdagsplass kan kun være på AKS to 

hele dager i uka i skolens ferier. (Dette er grunnen til at mange på 1. trinn har heldagsplass, 

tenk godt igjennom behovet deres før dere søker) 

- Foresatte har ansvaret for at barna krysses inn når de kommer og ut når de hentes. I skolens 

ferier har de voksne på basen krysseperm.  

- Vi trenger hjelp av dere foreldre for å få et godt system i garderoben. Husk å gå innom 

plassen hver dag og se at det er ryddig, ta med skitne klær hjem, fyll på hvis noe mangler osv. 

Dette skal barna ha på garderobeplassen sin: 

Innesko 

Regntøy 

Støvler/ charox 

Votter, lue (tilpass etter været) 

Badetøy, inkludert håndkle 

Skiftetøy fra ytterst til innerst; sokker, truse, strømpebukse, genser, bukse 

- Første dag på AKS må foresatte fylle ut et info skjema. Her registreres kontaktinfo, allergier, 

hvem som kan hente barnet på AKS osv. Vi vil dele det ut etter hvert som dere kommer. 

- Vi ønsker ikke at barna tar med private leker til AKS. Det er fordi vi vet at ting kan bli borte og 

ødelagt hvis de er med på skolen. 

- Vi tar frem vannslangen og kjøler oss ned på varme dager, så ha skiftetøy/badetøy, solkrem og 
håndkle liggende på plassen hver dag. 

Fredag 14/8 er det planleggingsdag og AKS har stengt! 

 

PRAKTISK INFORMASJON etter at skolen har startet 

 

- Vi serverer mat på AKS to dager i uken. Det fremgår av ukeplan hvilke dager de ulike basene 

har matservering. De dagene vi ikke serverer mat får alle barna frukt eller grønnsaker. De 

fleste trenger en ekstra matpakke i tillegg disse dagene. Med andre ord skal barna ha med to 

matpakker på skolen, tre dager i uka. 

- Ved skoleslutt overtar AKS i klasserommet hvor alle barna krysses inn. Når dere henter barna 

ved dagens slutt skal dere ta med barnet og krysse ut i AKS resepsjonen. Assistenten som 

sitter her har kryssepermer for alle baser, kurslister, dagsplaner, oversikt over timer for 
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korps, musikkskolen osv. Hun vil derfor kunne fortelle dere hvor barna er hvis dere er usikre 

ved henting. 

- Etter kl. 16 er alle baser samlet på Torget. (Base 1 begynner ikke med denne ordningen før 

det har gått en liten stund. Dere finner barna på basen, eller ute, i oppstarten).  

- Alle faste hentebeskjeder skal sendes på e- post til baseleder. Oppdatert kontaktinfo vil 

komme på hjemmesiden.  

- Dagens beskjeder (hvis barnet skal være med noen hjem en dag, andre voksne henter, gå 

hjem selv osv.) SKAL SENDES SOM SMS TIL BASETELEFON FØR KL. 12 SAMME DAG. Vi har 

dessverre ikke mulighet til å følge opp hvis mange ringer inn beskjeder midt i den travle tiden 

senere på dagen.  

- Garderober. En av våre største utfordringer i oppstarten av et skoleår er 

garderobesituasjonen. Vi har dessverre ganske små garderober og hvis alle barn med voksne 

skal oppholde seg der blir det veldig fult og kaotisk. Når det er sagt trenger vi også at dere er 

i garderoben for å sørge for at barna har det de trenger på plassen sin. Vår bønn er derfor: 

Fort inn og fort ut. Ta heller den hyggelige praten med andre foreldre på utsiden  
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ferieprogram for AKS skolestart 2020  

 
Mandag 3/8: Vi blir kjent med vår egen base. Vi tegner, 

perler, bygger, spiller og har andre frie aktiviteter. Vi 

spiser første matpakke klokken 10:30 hver dag. Etter mat 

går vi ut i skolegården hvor vi blir kjent med husker, 

lekestativer og fotballbanen. Vi spiser andre matpakke 

klokken 13:30, og øver på å finne roen før vi spiser. Frilek 

ute og inne på slutten av dagen.  

Tirsdag 4/8: Vi har det gøy med vannballonger (hvis været er 

ok). Vi starter dagen på basen. Etter første matpakke blir det 

vannleker med vannballonger og lek ute i skolegården. Dagen 

avsluttes med en hyggelig film mens vi undres over hvordan 

denne første uken på AKS har vært.  

Onsdag 5/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen på 

basen. Etter første matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi 

leker stiv heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og 

inne etter spising.  

Torsdag 6/8: Vi går på tur i nærområdet. Vi drar 

på tur til Haarklous plass etter matpakke. Vi er 

tilbake i 14-tiden og spiser andre matpakke. 

Frilek ute og inne etter spising.  

 

Fredag 7/8: Vi blir kjent med skolegården. Vi starter dagen på basen 

med tegning, perling, bygging, spill og frilek. Etter matpakke kjører vi 

rebusløp i skolegården med morsomme og rare oppgaver som passer 

for alle. Frilek ute og inne etter spising.  
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Mandag 10/8: Vi blir kjent med kunst- og 

håndverksrommet. Vi starter dagen på basen. Etter 

matpakke lager vi våre egne drager på kunst- og 

håndtverkrommet, som vi tester ut i skolegården. Frilek ute 

og inne etter spising. 

Tirsdag 11/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen på 

basen. Etter matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi leker 

stiv heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og inne 

etter spising.  

Onsdag 12/8: Vi blir kjent på egen base. Vi tegner, perler, bygger, spiller og har andre 

frie aktiviteter. Etter matpakke beveger vi oss ut i skolegården for å leke. Hvis været er 

fint setter vi på litt musikk og koser oss. Vi spiser andre matpakke klokken 13:30, og 

øver på å finne roen før vi spiser. Frilek ute og inne på slutten av dagen.  

Torsdag 13/8: Vi blir kjent med gymsalen. Vi starter dagen på 

basen. Etter matpakke tar vi en tur i gymsalen hvor vi leker stiv 

heks, haien kommer og stasjonslek. Frilek ute og inne etter 

spising.  

Fredag 14/8 er det planleggingsdag og AKS har stengt! 

For å ha oversikt over hvilke barn som er hos oss i ferien, ønsker vi 

at alle barn møter opp senest 10:30 (dvs. til matpakketid).  

 

Vi gleder oss til noen innholdsrike og flotte 

august-uker før skolestart! 

 


