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Toppåsen Aktivitetsskole

 Aktivitetsskolen (AKS) er en 
alternativ læringsarena før 
og etter skoletid. 

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

 Åpner 1. august 2022

 Aktivitetstilbudet skal bidra 
til barnas faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek og 
læring i samarbeid med 
skolen. 

❖ Søknad, oppsigelse og endring av plass gjøres 
elektronisk via skolens hjemmeside. Vi har løpende 
opptak gjennom året men du kan kun endre plasstype 
med virkning fra 01.01 og 01.08. 

❖ Søknadsfristen til oppstart på AKS 1. august er 19.mai 
2022. https://toppasen.osloskolen.no/

https://toppasen.osloskolen.no/
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Gratis AKS etter skoletid

Hva er gratis?

 Eleven kan være på AKS hver dag etter 
skoletid, inntil 12 timer per uke. De 12 
timene skal fordeles jevnt hver dag.

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

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

Skolestarterne har tilbud om gratis AKS etter skoletid.
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Heltidsplass

Heltidsplass til redusert pris

Dere kan kjøpe heltidsplass til redusert pris (kr. 
252–1069) 

Plassen kan benyttes:

• Alle dager fra 07.30 til skolestart 
(morgenåpning)

• Alle dager fra skoleslutt til vi stenger 16.45

• I alle skolens ferier, bortsett fra røde dager, 
hele julimåned og 2 planleggingsdager i året.

I skolens ferier er det heldagsåpent AKS med 
påmelding. Påmelding kommer i form av forms-
skjema på portalen.
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Rammeplan for Aktivitetsskolen

AKS skal være en alternativ 
læringsarena som 

understøtter skolens arbeid 
med elevenes faglige, sosiale 

og personlige utvikling

AKS skal gi et helhetlig tilbud 
til elevene i samarbeid med 

skolen

AKS utarbeider lokal plan for 
Aktivitetsskolen

AKS skal ha et 
læringsstøttende

aktivitetstilbud som er 
strukturert og forutsigbart

AKS planlegger aktiviteter utfra de 4 temaområdene 
beskrevet i Rammeplanen: 

• Natur, teknikk og bærekraftig utvikling, 
• Fysisk aktivitet og lek, 
• Kunst, kultur og kreativitet og 
• Mat og helse.



Eksempler på Kurs og læringsstøttende
aktiviteter ved Toppåsen AKS 

 Bingo
 Matlagingskurs/baking 
 Matjungelen
 Bordtennis
 Dansekurs med kulturskolen
 A-ball  
 Forming og håndarbeid
 Digitalt teater
 Dans med kulturskolen
 Utelek  
 Hinderløype
 Skolebibliotek
 Pedagogiske spill
 Forskerspirer 
 Turer i Oslo 
 Turer i skogen
 Tegne og malekurs
 Keramikkverksted
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Samarbeid med skolen 

✓ AKS har ukentlige møter med lærerne

✓ AKS har en sterk forankring i skolens ledelse

✓ AKS har tett oppfølging og tilrettelegging i samarbeid med 
skolen. Elevens faglige, sosiale og emosjonelle utvikling er i 
fokus.

✓ AKS har læringsstøttende aktiviteter som bygger opp om 
skolens fag og elevenes læringsmål.



Samarbeid med hjemmet

✓ Brukerundersøkelsen benyttes aktivt i forbedringsarbeidet.

✓ Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i 
Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret. Skolens driftsstyre 
vedtar årlig AKS sine budsjetter og regnskap. FAU-
representanter fra 1–4.trinn samarbeider med AKS om lokale 
planer. 

✓ Åpen dialog hele året. Ta kontakt hvis det er noe dere ønsker å 
formidle, tenker på eller er bekymret over. Gode 
tilbakemeldinger er med på å utvikle oss videre.

✓ Ukentlig informasjon til foresatte om aktivitetene på hver 
avdeling/base/trinn 
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Utstyr på AKS
 Vi er mye ute i all slags vær. Barna må ha 

klær og sko som passer været. Ha gjerne 
regnsett og støvler hengende på skolen.

 Når vi er inne skal jakke, sko og lue av. Da 
trenger barna innesko. Innesko kan gjerne 
fungere som innegymsko også.

 Mobiler og mobilklokker skal ikke være i 
bruk på skolen eller AKS. Dersom barna har 
dette med må det ligge avslått i sekken fra 
de kommer til skolen til de går hjem.

 Sparkesykler, skateboard, akebrett, fotballer 
og andre private leker skal ikke på 
skolen/AKS. Unntaket er når dere har fått 
beskjed fra skolen om å sende med til 
aktivitetsdager og lignende.

 Det er viktig at barna kan kle av og på seg 
selv, så tenk på det når dere kjøper utstyr.
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Superfredag

Hver fredag tar vi 
utgangspunkt i barnas ønsker 
og planlegger aktiviteter fra 
barnas idékasse på basene.

• Ha med dag

• Kino

• Gym

• Forming

• Bordtennisturnering

• Fotballspill

• Just dance

• Kahoot

Vi har også andre happenings 
på fredager og i heldagsåpent 

AKS i ferier

• Halloweenfeiring

• Nissefest

• Karneval

• Påskerebus

• Vinterleker

• Turer
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Slik søker du plass på AKS

 Det søkes elektronisk via 
skoleportalen eller oslo
kommune sine nettside
https://www.oslo.kommune.no/
skole-og-
utdanning/aktivitetsskolen/sok-
plass-pa-aktivitetsskolen/

 Mer informasjon om 
Aktivitetsskolen på skolens
nettside. 
https://toppasen.osloskolen.no/

 Søknadsfristen til oppstart på
AKS 1. august er 19.mai 2022. 

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

