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Velkommen til Toppåsen Aktivitetsskole! 
 

Toppåsen Aktivitetsskole er et fritidstilbud og en alternativ læringsarena for alle elever på 1.–4. 

trinn, som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. 

 

Leder for Aktivitetsskolen:  

Marianne Jensen 

 

Baseleder for base 1 og 2:     

Martin Stubbrud   

    

Baseleder for base 3 og 4: 

Lisa Schøne Johansen 

 

 

 

Tilbud og satsningsområder 

 

Elevene får tilbud om læringsstøttende aktiviteter (LSA), samt en rekke spennende aktiviteter 

som blir ledet av dyktige og erfarne assistenter og barneveiledere. Aktivitetene preges av 

struktur og forutsigbarhet, samt oppfordrer til fysisk aktivitet, kreativitet og lek. 

 

Toppåsen AKS preges av godt samarbeid med skolen, struktur og forutsigbarhet, god 

kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne 

som ser hver enkelt elev og dens behov. At våre elever trives på AKS er vårt fremste mål. 

 

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Oslostandard, Rammeplan og lokale planer som skal sikre 

et godt tilbud til våre elever. 

 

Våre dyktige baseledere, barneveiledere og assistenter planlegger aktiviteter og kurs på AKS ut 

ifra Rammeplanens fire temaområder: 

 

 Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Fysisk aktivitet  

 Mat og helse 

 

Målområdene kommer synlig frem på ukeplanen som blir sendt ut hver uke til våre foresatte 

via portalen og lagt ut på skolens hjemmeside. Vi holder også kurs for elevene som blir 

presentert i en egen kurskatalog. 
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Toppåsen Aktivitetsskole har i etterkant av brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 

2017 hatt et ekstra fokus på følgende områder:  

 

 Kompetanseutvikling for ansatte i AKS 

 Økt faglig samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen 

 Styrket ledelse i AKS 

 Informasjon, dialog og samarbeid med foresatte 

 Styrket vårt faglige tilbud 

 

Fokusområdene fremkommer i Toppåsen Aktivitetsskoles strategiske plan. 

 

 

Våre baser 

 

Base 1: 

Holder til i eget klasserom i 1.trinns klasseroms-bygning. 

Tlf. nr.: 47716712 

 

Base 2:  

Holder til i AKS-bygget. 

Tlf. nr.: 46921471 

                

Base 3 og 4:  

Holder til i klasserom og samlingssalen 

Tlf. nr: 47650639/98487741 

 

 
Rutiner på AKS 

 

Matservering 

 

I Aks-bygget har AKS sin kantine hvor elevene kan spise hver dag. Kantinen er åpen fra kl. 

13.30–15.30. Elevene kan spise når de selv ønsker det innenfor de rammene som basen har blitt 

enige om. Det vil si at ikke alle spiser samtidig men at basen følger små grupper til kantinen 

gjennom dagen. I kantinen har vi dekket et buffebord som elevene kan forsyne seg fra. Vi 

varierer gjennom uken hva vi serverer og har fokus på et sundt og godt kosthold. Elevene får 

selv velge hva de ønsker å spise. De voksne hjelper til ved behov, sitter sammen med elevene 

og har fokus på trivsel under måltidet.  

 

Vi har fokus på: 

Matro: Eleven skal oppleve hyggelige måltider, der det å sitte i ro, dele mat og ta hensyn til 

andre ved bordet, bidrar til at alle har det bra når man spiser sammen. 

 

Matglede: De voksne er aktivt tilstede og delaktige under elevenes spisetid. De sørger for at 

måltidene er hyggelige og næringsrike og bidrar til gode måltidsopplevelser og trivsel. 

 

Matkunnskap: Eleven skal lære om ulike typer mat og viktigheten av sunt og godt kosthold. 

Eleven skal få kjennskap til grunnleggende ferdigheter innen mat og miljø. 
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Morgenåpent 
 

Aks holder åpent om morgenen hver dag fra klokken 07:30 til 08:30 for elever med 

heldagsplass på AKS. Morgenåpent skal være en hyggelig start på dagen med rolig spill, 

tegning, lesing eller bordaktiviteter. Det er også mulig å ha med seg frokostpakke og spise 

denne. 

 

Elevene blir sendt ut klokken 08:15 og skal være ute i skolegården frem til skoleklokken ringer 

inn 08:30. Mellom 08:15 og 08:30 er det ansatte ved Aktivitetsskolen som er sammen med 

elevene i skolegården og følger elevene til sine klasserom. Den første tiden vil base 1 ha egen 

morgenåpent på base 1. Base 2-4 har felles morgenåpent på base 2.  

 

 

Henterutiner 
 

For å kunne ivareta en god sikkerhet rundt barna, er det svært viktig at vi har gode rutiner for 

henting/bringing. Vedlagt følger "Foreldreavtaler" der foresatte fyller ut informasjon om hvem 

som kan hente barnet, eventuelt om barnet skal gå hjem selv, samt tidspunkt for henting. Fyll ut 

skjemaene og ta med første dag på AKS. Da fører vi inn opplysningene i våre krysselister, slik 

at alle i personalet får informasjon om når og hvordan eleven skal hentes. Endringer av avtalen 

skal sendes skriftlig til baseleder per e-post. 

 

Det er viktig at foresatte melder ifra dersom eleven skal være borte hele- eller deler av dagen. 

Dette kan gjøres via SMS til basens mobiltelefon eller direkte til baseleder via e-post. Alle 

meldinger MÅ sendes før kl. 13.00 samme dag. I Aks-tiden er personalet opptatt i aktiviteter 

sammen med elevene og kan derfor ikke bruke tid i telefonen. Men skulle det oppstå 

engangssituasjoner hvor foresatte må ha tak i personalet i AKS-tiden, er vi tilgjengelige og tar 

oss tid til det. Da kan dere nå oss på våre mobiltelefoner. 

 

Barn som har vært på skolen, men som ikke blir registrert inn på Aktivitetsskolen skal 

umiddelbart etterlyses og foresatte kontaktes.  

 

Foresatte må huske å krysse barnet ut ved henting og takke for dagen før de går hjem. Basene 

har hver dag en kryssevakt som krysser elevene inn/ut av AKS. 

 

 

Ferier og fridager 

 

I skolens ferier er det heldagsåpen AKS. Da er basene slått sammen til én base nede på 

Aktivitetsskolebygget, base 2. Vi prøver å få til at det alltid er minst én ansatt fra hver base 

tilstede. På heldagsåpen AKS må elevene ha med seg en matpakke og vi serverer et måltid i 

kantinen. Fra 1. august og til skolestart er base 1 for seg selv på sin base. Dette for at alle skal 

bli godt kjent med hverandre og ny skole. 
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Samarbeid med foresatte 

 

Leder for aktivitetsskolen, baseledere og øvrig personal på Toppåsen AKS ønsker et tett og 

godt samarbeid med foresatte til elever på AKS. Vi ønsker lav terskel for å komme med 

innspill og tilbakemeldinger. Vi har troen på at et godt AKS-tilbud kan utvikles i samarbeid 

med elever og foresatte. 

 

Vi ønsker at elever og foresatte til enhver tid skal vite hva som skjer på AKS og sender derfor 

ut ukeplan ukentlig til foresatte gjennom portalen. Det er derfor viktig at dere registrerer dere 

med riktig e-post adresse, slik at dere mottar informasjon fra oss.  

 

Vi oppdaterer også hjemmesiden ukentlig med informasjon som gjelder for aktivitetsskolen slik 

at dere kan følge med der også. 

 

All viktig informasjon fra baseleder eller AKS-leder sendes per e-post eller blir gitt via telefon. 

Ved henting er det en fin anledning for foresatte å se og høre hvordan eleven har hatt det i løpet 

av AKS-dagen. Ta kontakt med personalet på basen. 

 

Som foresatt ved Toppåsen AKS kan du forvente en forutsigbar og strukturert hverdag for ditt 

barn, fylt med spennende aktiviteter, driftet av trygge og omsorgsfulle ansatte. Du vil motta 

ukeplaner, ukebrev og få fortløpende tilbakemeldinger på hvordan ditt barn har det på 

Aktivitetsskolen. Som foresatt må du passe på å gi nødvendige beskjeder til AKS og påse at 

barnet ditt har påkledning tilpasset vær og årstid, samt sjekke regelmessig, og fylle på, 

skiftetøy. 

 

Vi ønsker alle nye elever og foresatte hjertelig velkommen til Toppåsen Aktivitetsskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


