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Aktivitetsskolen Abildsø 

 

Informasjonshefte Aktivitetsskolen Abildsø 

Skoleåret 2020/2021  

 

Velkommen til Storebrum  

Vi på Storebrum gleder oss til at barna deres skal begynne hos oss. 

Mange 1.klassinger er allerede litt kjent med Storebrum fra før, 

enten fra da basen ble tatt i brukt som fellesbase for 1-4. klasse 

eller at de har hatt søsken på Storebrum. I tillegg har noen av de 

voksne på Storebrum jobbet som assistenter eller vikarer på 1. trinn 

i løpet av skoleåret, og er godt kjent med deres barn fra før.  
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Vi håper og jobber for at barna deres får mange fine opplevelser 

hos oss. Vår målsetting er at barna i tråd med Rammeplanen skal 

utvikle seg både sosialt og faglig den tiden de er hos oss.  

Storebrum: Med ca.100 barn på basen er Storebrum, 

sammenlignet med Lillebrum, en større base. Med så mange barn 

og flere voksne kan vi legge opp til et variert aktivitetstilbud spredt 

over flere av skolens lokaler.    

Oversikt. Utkrysning av barn, og henting / hjemsending:   

Barna blir krysset inn av kontaktlærerne før skoleslutt. 

Kryssebok-ansvarlig på AKS har på seg en rød vest 

og har oversikt over hvem som skal være på AKS, 

faste hjemsendingsavtaler og daglige beskjeder. Vi 

har ofte dager hvor vi har en liste med opptil 30 

forskjellige avtaler som skal følges opp i løpet av de 

få timene barna er på AKS. Det er med andre ord en stor 

oppgave, og hvor vi er avhengig av at foresatte gir klare og 

tydelige beskjeder om evt. hjemsending og lignende og senest før 

kl.12:00, samme dag beskjeden gjelder. Om du ofte tar kontakt 

med den samme beskjeden, kan tiden være inne for å lage en 

fast hjemsendingsavtale med AKS. En fast avtale sparer både dere 

og oss for mye tid, samt gir barna deres mer forutsigbarhet rundt 

den tiden de har til å delta i organiserte aktiviteter eller frilek.  
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Endring i hjemsendingsavtaler:  

Beskjed kan gis ved enten å sende en epost til baselederen 

maurice.morgan@osloskolen.no før kl.12:00, eller ved å sende 

barna til skolen med en lapp, som de kan levere til de voksne på 

morgenvakt på Storebrum (kl.07:30-kl.08:30).  

Foresatte kan også sende en SMS før kl.12:00 til vår mobil: 950 

22 950. Meldinger vi får i løpet av dagen blir notert i krysseboka før 

overgangen fra skolen til AKS. Alle elektroniske meldinger blir 

bekreftet mottatt. Får dere ikke en bekreftelse, ta kontakt igjen fø 

skoleslutt.   

Utkrysning etter skoletid: Det er veldig viktig at den voksne som 

henter barna, krysser barna ut fra AKS. Den voksne som har 

kryssebok har på seg en rød vest og skal være synlig ved 2-4.kl 

inngangene, slik at foresatte som henter barna rett etter skolen 

kan krysse ut barna med en gang. Om barna skal bli hentet av 

andre voksne enn sine foresatte må AKS få en beskjed om dette 

på forkant, samt navn og relasjonen mellom barna og den voksne 

som skal hente barna deres.  

Garderoben:  

Vi har begrenset plass i garderoben på Storebrum. 

Barna som går i klases 2b, og som vi kommer til å 

dele garderoben med, vil få to hylleplasser rett 

utenfor eller ovenfor klasserommet sitt. De 

resterende hylleplassene blir delt mellom 2a, 3.og 

4.klasse. Barna oppfordres til å henge sekker og 

tyngre uteklær på hylleplassene utenfor klasserommene sine. 

Navnelapper til 2.- 4.klassinger settes på plass i garderoben før 

skolestart i august. Foresatte oppfordres til å merke klærne til barna 

sine med navnelapper eller permanent merkepenn, samt passe 

på at det både skiftetøy og innesko er på plass.  
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Spising:  

Faste sitteplasser på kafeen. I 

løpet av sommerferien vil det bli 

laget faste spiseplasser for våre 

nye 2.klassinger. Vi lager et kart 

som henger på veggen i kafeen. 

Sitteplassene er laget utfra hensyn 

til barnas behov for matro og 

trivsel under spising. 

Matkrysselisten: Overgangen fra skolen skjer for det meste i puljer, 

slik at barna kan komme rett over til AKS og spiser før de har utetid 

og aktivitetene begynner. Barna krysses inn igjen på `kafeen` 

(spisesalen på Storebrum) og om barna ikke har vært inne for å 

spise, så går vi ut for å lete etter dem, før neste barnepulje 

kommer. Matkrysselisten fungerer ikke bare som et 

oppfølgingsskjema for spising, men også som et slags reserve-

krysseliste for å dobbeltsjekke barnas tilstedeværelse. 

Mattilbudet på AKS: Vi fortsetter med varmmat servering på 

onsdager. Foresatte blir tilsendt en AK- meny som gir oversikt over 

planlagte måltider over en åtte ukes periode. Vi tar forbehold om 

endringer, men har stort satt levert det som står på menyen, og på 

ukeplanene dere få tilsendt. Tirsdager og torsdager må barna ta 

med seg matpakke hjemmefra. På mandager serveres brødmat 

med diverse pålegg og frukt, og melk til drikke. Fredager serveres 

knekkebrød med diverse pålegg og juice til drikke, eller 4-korn 

blanding med yoghurt, og juice til drikke.  

Matallergi / spesielle behov ift. Spising: Vi lager egen mat til de 

som har matallergier eller spesielle behov vedr. måltider. Da må 

AKS ha fått beskjed om dette (på opplysningsskjemaet). Vi sender  

ut et nytt opplysningsskjema før begynnelsen av skoleåret 2020 

/21, slik at dere får mulighet til å oppdatere oss om evt. endringer i 

allergier, andre behov, kontaktinfo. osv.    
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Ukentlige aktiviteter på Storebrum: Aktivitetene på Storebrum er 

frivillige og har i skoleåret 2019-20 inkludert blant annet gym, 

datagruppe, i-pad gruppe, kreativt verksted, smykkeverksted, 

spillegruppe, disko, fotballtrening og Superklubb for 4.kl. Barna 

skriver seg opp på aktivitetslistene som henges opp daglig på 

tavla ved inngangen til kafeen vår. 2.trinnselevene får i tillegg 

muntlige beskjeder og hjelp til påmeldingen i starten.  

Ekstra aktiviteter / kurs på AKS:  

I tillegg til de ukentlige aktivitetene sendes det ut en kurskatalog 

for vår og høst. Kurskatalogen sendes til foresatte, slik at foresatte 

sammen med barna kunne melde seg på ulike kurs. Kursene varer 

5-8 uker. Tidligere kursene har blant. annet vært: Natursti, sløyd, 

matlagingskurs, kreativ kropp, magedans, stop-motion kurs, sy-

gruppe, og mer til. Kursene planlegges og gjennomføres i tråd 

med Rammeplanen, og med fokus på faglig utvikling innen 

temaområdene. En ny kurskatalog for høsten 2020 sendes ut etter 

skolestart. Vi gleder oss. 

Læringsstøttende aktiviteter som den del av det ukentlig tilbud til 

barna: Aktivitetstilbudet er stadig i utvikling og i de siste årene har 

det vært økende fokus på læringsstøttende aktiviteter på 

Aktivitetsskolen, spesielt med fokus på å støtte opp under skolens 

arbeid med lesing og regning. Faglig arbeid støttes opp med å 

flette inn aktuelle temaer på aktivitetsplanen til AKS. Temaene for 

de ukentlige læringsstøttende aktiviteter lages med 

utgangspunktet i skolens undervisnings, og periodeplaner.  

Blandet aldersgruppe: Aktivitetsgrupper med blandet 

aldersgrupper fremmer sosialisering, og skaper gode rollemodeller 

for de minste. Barna på 2.trinn vil i løpet av et skoleår kunne bli 

bedre kjent med barna på 3. og 4. trinn, dette gir muligheten til å 

utvide sitt nettverk på tvers av både klasse og trinn.  
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4. klasses Superklubb:  

4.klassingene har de siste årene fått være med på å utvikle 

Superklubben, et tilbud kun for 4.trinn. Superklubben utarbeider en 

egen aktivitetsplan sammen med de voksne som har ansvaret, 

utfra et eget budsjett (de søker AKS-leder om penger). En fast dag 

i uken gjennomfører de en klubbaktivitet, i tillegg til at de kan ha 

egne turer og opplegg i ferier.  

Leker og verdisaker:  

Det er ikke lov til å ha med private leker på AKS, med mindre det 

er oppgitt på planen at det er «ha-med-dag» eller lignende. Det er 

ikke lov til å ha med penger, eller verdisaker. Mobiltelefoner skal 

ligge avslått i sekken, og skal ikke benyttes på skolens område. AKS 

kan «beslaglegge» verdisaker og mobiltelefoner som blir brukt, 

disse kan hentes fra baselederens kontoret ved slutten av dagen.   

Smartklokker skal ligge avslått i sekken, samme regel som for 

mobiltelefoner gjelder for klokkene også (de med ringefunksjon). 

 

Kontakt og informasjon:  

All informasjon kommer i hovedsak til å kommuniseres via e-post 

og Portalen. Det er foresattes ansvar å holde seg oppdatert på 

planer og viktige beskjeder.  

 

Kusum Lata, AKS-Leder  

Kusum.lata.parkash@ude.oslo.kommune.no.  

Mob: 948 57 949 

 

Salma Salim, baseleder på Lillebrum:  

salmas2210@osloskolen.no  

Mob: 912 45 579 (09.00 – 12.00) 

 

Maurice Morgan, baseleder Storebrum  

maurice.morgan@osloskolen.no /  

Mob: 948 52 358 (09.00 – 12.00) 
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