
Kontaktpersoner:

Aktivitetsskoleleder: Hilde Foss Vinje

Mobiltelefon: 468 13 529 

Hilde.foss.vinje@ude.oslo.kommune.no

Baseledere:                            1. trinn Houaida Ghannam

2. trinn Ellen Fredriksen

3. trinn Eivind Ove Eriksen

4. trinn Sarika Dait

Adresse:

Aktivitetsskolen Mortensrud 

Lofsrudhøgda 195

1281 Oslo

Telefon:

Direktelinje Aktivitetsskolen: 22 61 60 95

Mortensrud skole: 23 19 16 00

Houaida Ghannam mail: houaid0403@osloskolen.no 

Tlf: 95818854

Ellen Fredriksen mail: ellen1112@osloskolen.no

Tlf: 95043676

Eivind Eriksen mail: eiera002@osloskolen.no

Tlf: 95872839

Sarika Dait mail: sarika1411@osloskolen.no

Tlf: 95026317

Kontaktinformasjon

En skole for kunnskap, vennskap og glede

mailto:Hilde.foss.vinje@ude.oslo.kommune.no
mailto:choudh1003@osloskolen.no
mailto:eiera002@osloskolen.no
mailto:sarika1411@osloskolen.no


Kjære barn og foresatte på Mortensrud skole

Vi er så heldige at alle elever fra 1. til 4. klasse har tilbud om 

gratis  Aktivitetsskole på  Mortensrud.

Oppholdstiden på Gratis kjernetid:

Hver dag etter skoletid frem til kl. 16.00. Vi tilbyr et enkelt 

måltid 4 dager i uken.

I skolens hele ferieuker kan elever med gratis kjernetid 

benytte seg av 2 hele dager. Foresatte får alltid 

påmeldingskjema til ferieukene. INNTEKTSGRADERTE SATSER FOR FORESATTE SOM ØNSKER 

HELDAGS PLASS på AKTIVITETSSKOLEN MORTENSRUD

Månedlig 

oppholdsbetaling

Inntekt tom

Kr 228 042,-

Inntekt 

mellom

Kr. 228 042-

405 408,-

Inntekt over

Kr. 405 408,-

Heldagsplass Kr. 246,- Kr. 450,- Kr. 1041,-

Gratis kjernetid Kr. 0 Kr. 0 Kr. 0

VELKOMMEN 

Åpningstid og oppholdstid for heldagsplass

Åpningstid fra 7:30 – 17:00.

Heldagsplass betyr at barnet kan benytte tilbudet ubegrenset 

i åpningstiden. Vi er stengt i juli måned, julaften, nyttårsaften 

og alle rød dager. Baseledere har hovedansvaret for 

leksetilbudet som vil tilbys to dager i uken. Man kan benytte 

tilbudet hvis elevene har fulltidsplass på AKS. Det er allikevel 

de foresatte som er ansvarlige for å følge/sjekke opp leksene 

til elevene daglig. Mer informasjon om leksetilbudet vil bli gitt i 

august. 

Gratis kjernetid

Inntektsdokumentasjon (seneste skatteoppgjør) må 

leveres for å få redusert takst på heldagsplass.

Søknadsfristen for fulltidsplass er 12. juni 2020

Oppstart er fra 1. august 2020 for elever med 

fulltidsplass.

Første skoledag er mandag 17. august 2020.

Mål og innhold  på AKS er strukturert rundt følgende fire 

målområder.             

Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Fysisk aktivitet

Kunst, kultur og kreativitet 

Mat og helse

På Mortensrud skole viderefører Aktivitetsskolen satsing på 

styrking av elevenes grunnleggende lese- og 

skriveferdigheter, språkutvikling og kompetanse i basisfaget 

naturfag. Lærere og ansatte på AKS samarbeider ukentlig for 

å sikre at vi jobber helhetlig og støttende for alle elever. 

Trivsel, mestring, humor og glede preger vårt daglige arbeid.

http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten %28UDE%29/Internett %28UDE%29/Info/Brosjyrer/Oslostandard Aktivitetsskolen5_TRYKK_NY.pdf


Vi følger skolens ordensreglement og er en del av Connect programmet til 

skolen.

Programmet bygger på en forståelse av at endringer i elevenes atferd 

forutsetter endringer i de voksnes holdninger og atferd. Den tydelige, 

forutsigbare og omsorgsfulle skoleleder, lærer og voksenperson utgjør en 

grunnpilar i Connect OSLOs faglige profil, sammen med forutsetningen 

om lojale og engasjerte voksne som vektlegger utviklingen av tillit, respekt 

og samhandling med foresatte.
Dermed ønsker vi å fokusere på at voksne ”eier rommet”. For oss betyr 

det å være godt forberedt til alle aktiviteter, sette grenser slik at uønsket 

atferd raskt blir stoppet.

Slik forebygger og motvirker vi mobbing, vold og trusler.

Vi skal gi masse ros og oppmerksomhet og berømme samarbeidet 

mellom barn- barn, barn- voksen og voksen- barn. 

Vi ønsker å utvikle et team som liker å lære, og at vi sammen skaper 

et godt sted å være.

Morgenvakt

Elevene krysses inn av voksne. Vi etterlyser ikke barn på morgenen, med 

unntak  av der vi har egen avtale med foresatte. 

Etter skoletid

Elevene krysses inn av voksne ved ankomst i garderoben. Vi etterlyser 

barn og ringer hjem til foresatte, dersom eleven ikke møter og vi ikke har 

fått beskjed fra foresatte eller lærer. Vi godtar ikke beskjed fra barn om fri. 

Vi skal ha skriftlig eller muntlig beskjed fra foresatte. 1 klasse blir  møtt i 

klasserommene sine, det sikrer informasjon i overgangen til AKS.

Hjemsending

Elevene krysses ut av voksne. Det er laget avtaler med foresatte om 

tidspunkt barna skal gå hjem på. 16.00 vakten forlater ikke arbeidsplassen 

før krysselistene er kontrollert og barn er talt opp. Senvaktene 

gjennomfører logistikken videre.

Rutiner for å ivareta trygghet, trivsel omsorg og 

sikkerhet

AKS tiden 13-17

Ingen elever sendes ut til lek og aktiviteter uten voksen. Vi går alltid ut 

etter mat. Første voksne ut, låser opp lekeboden og tar med uteleker.  De 

som går i gymsal eller har andre aktiviteter borte fra huset, legger 

navneliste til ansvarlig for krysselisten i loggen. Ansatte bruker alltid 

refleksvest og de voksne skal iverksette aktiviteter og være oppsøkende, 

ta initiativ til lek, se og reagere på uønsket adferd. Alle elevene skal være 

på huset kl.16.00, da skal aktivitetene være avsluttet. Kontroll av 

krysselister gjennomføres før 16.00 vakten går hjem. Kontroll og logistikk 

gjennomføres fra kl.16.00- kl.17.00 av senvakt. De andre voksne er i 

samspill med elevene og tar hyppig kontakt med foresatte ved henting.

Sammenslåing ettermiddag

Alle elever som er på de ulike basene etter 16.00 går over til AKS huset 

og avslutter dagen der.

Telefontid på AKS

Foresatte kan ringe eller sende SMS til AKS mellom 8.30-og 12.30 og 

etter kl. 16.00. Vi ønsker å benytte all vår tid i aktiviteter sammen med 

barna. Vi svarer ikke på SMS men utfører beskjeder dere sender oss, f. 

eks. hjemsending av barn. 

HMS rutiner-barn

Syke barn: Skal være hjemme til de er friske nok til å være ute, gå på tur, 

delta i planlagte aktiviteter

Barn med smittsomme sykdommer skal være hjemme så lenge legen 

anbefaler, mens de er under behandling/tar medisiner. Kronisk syke barn 

kan få medisiner på AKS i henhold til rutiner for slik medisinering.

Barn som blir syke eller skadet på skolen/AKS: Personalet kontakter 

foresatte og barnet hentes.

Smittsomme sykdommer: Foresatte informeres ved særlig smittsomme 

sykdommer i form av rundskriv.

Foresatte informeres straks ved tilfeller der lus oppdages, eget skriv 

sendes alle berørte.



Morsomme Aktiviteter

Aktiviteter

Trygge og glade barn er vår viktigste ressurs for fremtiden. Tidlig 

innsats og tilpasset opplæring for alle elever er et prioritert område  for 

Aktivitetsskolen. Vi må daglig anstrenge oss for at alle elever får 

grunnleggende ferdigheter og opplever mestring og glede. Daglig fysisk 

aktivitet og sosialt samvær legger grunnlaget for læring og trivsel.

Derfor tilbyr vi aktiviteter som:

• Vi lager matretter fra ulike land

• Vi forsker på Natur og miljø

• Vi har faste tur-dager hver uke

• Vi bygger hytter i skogen 

• Vi spiller spill som fremmer matematiske ferdigheter

• Vi leker med bokstaver og ord

• Vi reiser på turer og utflukter i skolen ferier

• Vi leser eventyr og har sang, dans og drama  gjennom året

• Vi er i gymsalen hver uke og lærer nye aktiviteter

• Vi jobber med digitale ferdigheter som koding og 

læringsstøttende spill på data og iPad. 

• Vi lager kunst, strikker, hekler og modellerer

• Vi har overnatting for 3- 4. trinns elever.

Hva kan du forvente av oss på 

Aktivitetsskolen

•Førsteklassingene får tid og hjelp til å etablere trygghet gjennom spesielle 

tiltak den første tiden.

•Barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det.

•Barnet ditt blir sett når det opplever isolasjon og ”vennetørke”.

•Ansatte ringer deg eller tar kontakt hvis de er bekymret for noe som 

gjelder ditt barn.

•Ansatte møter deg og viser at de ser deg når du er innom, selv om de ikke 

alltid har tid til å ta den lille praten.

•Ansatte viser deg respekt og godtar dine løsninger knyttet til oppdragelsen 

av ditt barn, som du kjenner best.

•Ansatte sørger for at du får skriftlig informasjon om planlagte aktiviteter

•Ansatte sørger for aktiviteter som dekker behov hos alle barn og 

stimulerer og øker deres ferdigheter.

Hva kan du ikke forvente av oss på Aktivitetsskolen?

• Alle ansatte vet ikke til en hver tid hvor akkurat ditt barn befinner seg, 

men det er alltid en som vet. Det er mange kriker og kroker og et stort 

lekeområde, og barn på ulike aktivitetsgrupper. Vi skal selvfølgelig hjelpe 

deg å finne barnet på kort tid.

• Det går ikke automatikk i at saker som skjer på skolen går videre til oss. 

Vi   jobber så tett vi kan med lærere, men spesielle samarbeidstiltak må du 

selv be om.

• At du kan ringe når du står utenfor for å be oss sende ditt barn ut med 

riktig utstyr. Det er viktig at dere foresatte tar dere tid til å la barna få 

avslutte sin aktivitet, og husk at de skal rydde etter seg før de forlater 

Aktivitetsskolen.


