
Aktivitetsskolen (AKS)
AKS er et aktivitetstilbud før og etter skoletid. 

Tilbudet er for elever på 1.–4. trinn og elever med særskilte
behov på 1.–7. trinn.

Åpner 1. august. Elektronisk søknadsskjema finnes her: 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/aktivitetsskolen/

Aktivitetstilbudet støtter barnas faglige og sosiale utvikling
gjennom lek, omsorg, fysisk aktivitet og læringsstøttende
aktiviteter i samarbeid med skolen. 

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


Gratis AKS etter skoletid

Hva er gratis?

• Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per 
uke. Tiden skal fordeles jevnt utover uken.

• Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og 
vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når 
AKS er stengt).

• På planleggingsdager/inneklemte feriedager kan eleven kan være en 
½ dag på AKS. 

Heltidsplass til redusert pris
Dere kan kjøpe heltidsplass til redusert pris, ved å betale mellomlegget 
mellom heltid- og deltidsplass. Da kan barnet være på AKS både før og 
etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli). 

Skolestarterne har tilbud om gratis AKS etter skoletid skoleåret 2020/2021.



Lokaler
Vi har lokaler i J-bygget på skolen. 

Elevene bruker den samme garderoben som på 
skolen.

Vi fordeler elevene i mange ulike rom på skolen. 

AKS har noen egne rom, men har også aktiviteter i 
klasserom og grupperom. Vi benytter også skolens 
spesialrom, blant annet gymsal, bibliotek og aula.



Matservering
• Mandag har elevene med seg matpakke.

• Tirsdag – fredag har vi kantine der elevene får tilbud om variert mat. 

• Varm mat hver fredag.

• Barna får tilbud om frukt hver dag.

• Vi har allergivennlig mat til dem som har behov for det



Aktivitetstilbud

• Inne: 
Legorom, spillrom, lekerom, hobbyrom, dukkekrok, bamsesykehus, lesekrok, 
biblioteket og gymsal med dansekurs, fotballskole, friidrett, allidrett, kanonball, 
volleyball, innebandykurs, basket, yoga, badminton og mye mer.

• Ute: 
Naturgruppe, fotball, klatring, lekestativ, tur i akebakken, skolehagen, leke på 
kunstgresset, tur i skogen, stikkball, utedisco, skiskole, tur i nærområdet og mye annet 
gøy.

• Vi bruker også ishallen til skøyter og hockey ☺



Hvem jobber på AKS?
Gaute Våje – AKS-leder gaute.vaje@ude.oslo.kommune.no

Priscilla Nilsen – baseleder for 1. trinn prisci0107@osloskolen.no
Marie Wiker – baseleder for 2. trinn marie2907@osloskolen.no

Niklas Andresen – baseleder for 3. og 4. niklas3007@osloskolen.no

+ 20 flinke og engasjerte barneveiledere.

Kontakt oss gjerne på telefon 481 06 829

Våre åpningstider:
Vi holder åpent fra klokken 0730 – 1700 

Alle dager unntatt helligdager. (AKS er stengt i hele Juli)
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