
 

 

 

Referat fra FAU-møte  
på Toppåsen skole 

 

AKS 
Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 18.30-19.30 

 
 
Oppmøte: 
Fra skolen: Rektor Stein Olav Febakke, Inspektør Radouane Elkhou 
Leder:   Stine Elde, 2. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Helle Bertinussen, Husein Maksumic 
2. trinn:  Stine Elde, Carolina Svensson, Mia Roland 
3. trinn:  Silke Øverby 

4. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen 
 
 
1) Spørreundersøkelse første trinn med tema ”AKS oppstart”  
Første klasse har på egent initiativ gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan foreldre 
opplevde oppstarten på AKS i høst. Undersøkelsen avdekker at mange foreldre opplevde oppstarten som 
noe kaotisk, spesielt sammenlignet med oppfølging de var vant fra barnehagen med større voksentetthet 
(25 barn per voksen i AKS) og faste kontaktpersoner.  
 
Forbedringsforslag er å være enda mer tydelig i anbefaling å starte opp med AKS før første skoledagen og 
informerer AKS på forhånd ang. dato for oppstartsdagen. I tillegg kan man vurdere å lege enda mer vekt på 
å kommunisere forskjellen mellom barnehagen og skole (voksentetthet, forventning til selvstendighet, etc.) 
på møtene med foreldre før skoleoppstart. Å inkludere AKS i besøksprogrammet når barnehager i 
nærområdet besøker Toppåsen skole kan også vurderes.  
 
Fullstendig evalueringsresultat med alle svar sendes til Inspektør.  
 
2) Tiltak etter AKS-brukerundersøkelsen 2015/2016 
I skoleår 2015/2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for AKS. AKS har utarbeidet en tiltaksplan 
med definerte fokusområder for å forbedre AKS-tilbud på Toppåsen skole. Tiltaksplan er sendt til 
områdedirektør og legges ut på skoleplattformen når den er godkjent.  
 
Et veldig viktig tiltak som allerede er igangsatt er forbedring av samhandling mellom skole og AKS. 
Assistenter som jobber med de enkelte klassene per trinn ”følger” trinnet sitt til AKS, dvs. de jobber i den 
basen barna i trinnet tilhører.  
 
1. og 4. trinn har en base for seg selv. Også 2. og 3. trinn har sin egen base, men med sambruk av personal 
og aktiviteter i base 2 og 3. Denne oppdelingen er en kompromiss for å skjerme 1. trinn og samtidig sikre 
bemanningen i AKS-tiden i alle basene.  
 
Foreldre i første trinn synes det er en ulempe å levere barn som bruker AKS om morgen før skolen i 
hovedbasen. Utstyr (klær, skolesekk, etc.) må bæres fram og tilbake, noe som kan oppleves som logistisk 
utfordring. Begrunnelse hvorfor base 1 er ikke åpnet før skoletiden er bemanning. Hvis man avsetter en 
ressurs for base 1 fra 7.30, slutter denne personen 15.30 denne dagen og må tas ut midt i AKS aktivitets-
tiden. Som alternative foreslås at klasserommene kan låses opp tidligere så skolesekk, gym-sekk, etc. kan 
leveres i skole-garderoben og må ikke bæres fram og tilbake.  
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Prosjekt ”lesing og regning i AKS”: 
Prosjekt skulle starte opp i høsten men ble dessverre utsatt fra utdanningsetaten. Planlagt prosjekt-
oppstart er etter jul. Begrunnelse for utsettelsen er at prosjekt har vist seg å ha større omfang en 
opprinnelig antatt.  
 
3) Ukeplaner 
Ukeplaner sendes ut på e-post og legges ut på skolens hjemmeside. Foreldre som ikke mottar ukeplan per 
e-post kan til enhver tid ta kontakt med INSPEKTØR (E-POST) med informasjon til hvilke e-post adresser 
ukeplan skal sendes.  
 
4) Mat på AKS 
AKS har bestemt å severe en brødmåltid 4 ganger i uken (knekkebrød og/eller fersk brød med pålegg som 
ost, leverpostei, brunost og grønnsaker som agurk og paprika). Erfaringen viser at mange barn ikke liker 
varmmat som serveres og at det er større sannsynlighet at alle barn finner noe de liker og får mat i seg med 
brødmåltid. I tillegg er det veldig ressurskrevende å lage varmmat (2 voksne må tas ut av aktivitene for å 
lage mat). Tiden som innspares med å kutte ut matlaging går direkte tilbake til barna i form av bedre 
aktivitets-tilbud. Mat-tilbudet er også et budsjettspørsmål (AKS er foreldrebetalt).  
 
Matskolen Geitmyra var på Toppåsen og har gjennomført kurs for de ansatte som lager, med fokus på 
hvordan man kan gjøre matlaging (gruppe-aktiviteter) mer spennende (ord og begreper man bruker, etc.).  
 
FAU oppfordrer AKS å fortsette med bursdagsfeiring som har vært en tradisjon på Toppåsen i mange år – 
feire bursdag (inkludere alle barn i basen) samlet for måneds bursdagsbarn hver siste fredag i måneden.  
 
5) Foreldremøte AKS 
Gjennomføres i forlengelsen av grunnskolens kveld i år av praktiske hensyn. 1. – 4. trinn avslutter 
grunnskolens kveld mer eller mindre samtidig og tiden for foreldremøte er satt på 19.00 til 20.00. 
Invitasjonen er allerede sendt ut, så innspill fra FAU at valgt dato og tid kan være vanskelig for mange 
foreldre som vil gjerne komme seg hjem etter grunnskolens kveld (og dermed en lang dag på skole og jobb 
samt kveldsarrangement for små og store).  
 
Forbedringsforslag for neste foreldremøte: Tar AKS inn i trinnets foreldremøte (1. – 4. trinn) for å fjerne 
nødvendighet å stille opp i 2 møter og forbedre oppmøte i AKS foreldremøte.  
 
6) Eventuelt 

 AKS har innført svømming som aktivitets-tilbud på 4. Trinn. Dette er en frivillig tilbud som 
gjennomføres i AKS-tiden, på likt linje som klatring. Tilbudet krever påmelding.  

 Tempus-app (app som kan brukes for å ha full oversikt over hvilke barn som er hentet/har gått 
hjem fra AKS). Mulighet å finne ut om det finnes et tilsvarende tilbud i Norge som kan tas i bruk for 
å gjøre hentetiden mer oversiktlig og effektiv? https://www.tempusinfo.se/  

 

https://toppasen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/planer/ukeplaner/
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