
VELKOMMEN TIL KASTELLET AKTIVITETSSKOLE!                                                                    

 

 

OM OSS 

Aktivitetsskolen på Kastellet holder til i 1.-4.trinnsbygget på skolen. Hvert trinn har ett klasserom 

som sitt hovedtilholdssted på AKS, og bruker i tillegg spesialrom og nærliggende klasserom til 

aktiviteter og kurs. Siden vi har sambruk av lokaler med skolen, bruker elevene samme 

innganger, garderober og uteområder som i skoletiden. 

Personalet består av barneveiledere med erfaring og kompetanse innen pedagogikk, idrett, 

musikk og drama, arkitektur. Flere er barne- og ungdomsarbeidere med mange års erfaring. I 

tillegg har vi en baseleder med ansvar for planlegging og gjennomføring av det daglige tilbudet, og 

AKS-leder med hovedansvar for aktivitetsskolen. 

Vi ser på AKS som en viktig del av barns oppvekst, hvor de skal få dyrke sine interesser, mulighet 

til å prøve ut nye aktiviteter og hobbyer, og være sammen med venner og klassekamerater i 

trygge omgivelser. På AKS skal alle oppleve å høre til, og at hver elev er en viktig del av 

fellesskapet. AKS skal bidra til elevenes læring gjennom praktisk erfaring, øvelse på 

grunnleggende ferdigheter og å være til stede i elevenes sosiale utvikling. 

 

 

HVA GJØR ELEVENE PÅ AKS 

EN DAG PÅ AKS SER SLIK UT: 

 7.30-8.00: Morgenklubb fra 07.30 – 08.00. Deretter er alle ute til skolestart.  

(evt aktivitet og utelek frem til 13.30) 

 13.30-14.00: Måltid i klasserom med fast voksen 

 14.00-16.00: Aktivitet og temakurs ute/inne 

 Utkryss og avskjed senest kl 16.30 

 

Aktivitetene våre er i hovedsak delt i to hovedformer; faste aktiviteter og periodebaserte 

temakurs. Felles for begge er at de bygger på skolens læreplan for trinnet, og er ment som en 

mulighet til å bruke kunnskapen fra skolen i fysiske og praktiske rammer. 



FASTE AKTIVITETER 

En del av aktivitetene i AKS er faste året gjennom. Disse er ikke avhengig av påmelding, og 

eleven står fritt til å velge om de vil være med en eller flere ganger. Vi har blant annet byggelek, 

forming, brettspill, tegning og lek i gymsal. 

 

 

 

 

 

TEMAKURS  

I løpet av året tilbyr vi ulike temakurs, som hver tar et dypdykk inn i en ferdighet eller et 

kunnskapsområde. Vi har kurs som Snekkerkurs, Forskerspirene, Kodekurs på iPad/PC, sjakk-

kurs, dans, sang og musikk, svømming, turn og mye annet spennende! Disse er alle knyttet til 

skolens læreplaner. Hvert kurs introduseres for elevene i forkant, og eleven melder seg selv på 

under AKS-måltidet uken før kursstart.  

          

 

 

      

 

 

MORGENKLUBB PÅ AKS 

Fra kl. 07.30 til 8.00 har vi Morgenklubb med rolig aktivitet i Kafeen i A-bygg for elever med 

heltidsplass. Elever som kommer til Morgenklubb, må gi beskjed om at de er kommet for å kunne 

regnes som kommet på AKS. 

Kl. 8.00 går Morgenklubben og personalet i AKS ut. Elevene som kommer direkte til skolestart 

stiller opp på faste plasser kl. 08.30. 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

NÅR KAN ELEVENE VÆRE PÅ AKS 

Elever på 1.trinn har siden 2019 fått tilbud om gratis kjernetid i AKS. Dette er i praksis 2,5t hver 

dag rett etter undervisning, og to dager i uken i ferier. Elever på 1.trinn som vil være på AKS 

lenger enn dette, kan ha fulltidsplass til redusert pris og være på AKS i hele åpningstiden. 

Klatring i gymsal 

Forming 

Byggelek 

           Redesign lager 

nye klær av gamle 

ting 
Friluftsliv lærer å 

tenne bål, spikke og 

utforsker naturen i 

nærområdet 
Stjernekokker lager 

mye god mat! 

Forskerspirene eksperimenterer med 

farger, lager slim og gigasåpebobler, og 

eksperimenterer med vann og is  



Elever på 2.-4.trinn kan med deltidsplass (ikke gratis kjernetid) være på AKS fra skoleslutt til kl 

15 hver dag. Elever med heltidsplass kan bruke hele åpningstiden fra kl 7.30 til 16.30 hver dag. 

Vi har åpent i alle skolens ferier (utenom juli måned) for elever som melder seg på. 

Aktivitetsskolen holder stengt helligdager, jul og nyttårsaften og hele juli måned. 

 

 

HENTE- OG GÅ HJEM-AVTALER 

Det aller viktigste for oss er barnas trygghet. Ved å inngå faste avtaler om når barna skal gå hjem 

eller om de skal hentes er med på å sikre en forutsigbar dag for eleven som ikke har rom for 

misforståelser.  

Med rundt 200 elever er vi helt avhengig av tydelig og god informasjon fra foresatte. Vi tar derfor 

ikke imot muntlige beskjeder om hjemsending.  

Ved fravær eller beskjed om avvik fra fast avtale: Gi beskjed på e-post til baseleder Ingrid Brenli 

ingrid.brenli@osloskolen.no. Beskjeden skal inneholde fullt navn og hvilken klasse eleven går i, og 

hvilken dato beskjeden gjelder. F.eks: Navn Navnesen i 2A skal gå hjem selv kl. 14.30 i dag 

12.03.21. Vi ber om at beskjeder ikke gis muntlig eller etter at personalet har tatt over elevene - 

dette er fordi muntlige beskjeder kan føre til misforståelser, som igjen kan føre til utrygge 

situasjoner for barna. 

 

MÅLTIDET I AKTIVITETSSKOLEN 

Når alle elever er ferdige med skoledagen kl 13.30, starter AKS- tiden med felles måltid i 

klasserommene. Vi følger helsedirektoratets kostråd når vi setter sammen menyen. Måltidet 

er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner. 

Måltidet elevene spiser i AKS defineres som et mellommåltid som skal serveres i passe 

forhold til skolens lunsj. Vi anbefaler en matpakke til dette måltidet om barnet er ekstra 

sulten på denne tiden.  

 

ENDRING AV PLASS 

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. 

august. Frist for å søke er 1. november for endring fra 1. januar, og 1. juni for endring fra 1. 

august. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt via kastellet.osloskolen.no/aktivitetsskolen 

 

KONTAKTE AKS 

 AKS-leder Ingrid Øveraasen Lindman:  ingrid.lindman@osloskolen.no Tlf 23180072 

 Baseleder Ingrid Brenli: ingrid.brenli@osloskolen.no Tlf 45977381 

 Utkrysstelefon (Etter kl.12)  23180041 
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