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INNLEDNING 

Rammeplanen skal gi retning for innholdet og organisering av aktivitetsskolen. 

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for aktivitetsskolen på den 

enkelte skole. 

Det er et overordnet mål at elevene og foresatte gjennom samordning av skole, 

aktivitetsskole og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp 

om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av 

struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er 

kjent og tilgjengelig for elever og foresatte. 

 

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved: 

 Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med 

elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. 

 Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen  

 Å ha et læringsstøttende  aktivitetstilbud som er strukturert og 

forutsigbart 

 Å ha en sterk forankring i skolens ledelse 

 

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill 

og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er 

nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel. 

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og 

allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial 

kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte 

aktiviteter og mestringsopplevelser. 

Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. 

Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for 

kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser 

og meninger. Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for 

videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforskning samt 



samtale om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske 

sammenhenger. 

 

Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og 

tilhørighet for alle elever i ordningen. Elever gis omsorg ved å få varierte 

utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes 

forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 

 

ORGANISERING OG SAMARBEID MELLOM SKOLE OG 

AKTIVITETSSKOLEN 

Re-leder er administrativ og faglig leder for aktivitetsskolen. For å få til en 

helhetlig skoledag, må re-leder vise interesse og engasjement for 

aktivitetsskolen.  Aktivitetsskolen må være forankret i skolens ledelse, og den 

har ansvar for å legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid 

mellom ansatte i skolen og aktivitetsskolen. 

 

Det skal være god informasjonsflyt mellom skolen og aktivitetsskolen, og skolens 

planer må være åpne og tilgjengelige for aktivitetsskolen. De regler som gjelder 

for skolen gjelder også for aktivitetsskolen. På denne måten kan aktivitetsskolen 

følge opp og videreføre satsingsområder, temaer og regler som det arbeides 

med i skolen og innarbeide disse i lokale planer. 

 

Aktivitetsskolen skal ha ute- og inne-arealer som er egnet til formålet. Det er 

naturlig at skole og aktivitetsskolen samarbeider om bruk av skolens lokaler for 

å sikre et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud innenfor aktivitetsskolen. 

Re-leder bør, i den grad det er mulig, se på rekruttering av barneveiledere til 

skolen og aktivitetsskolen under ett slik at personalet har mulighet til å få 

større stillinger. Det skaper overgang mellom skolen og aktivitetsskolen og 

elever og foresatte opplever kontinuitet og helhet i tilbudet. 

 



Skole og aktivitetsskolen må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging for 

barn med særskilte behov. Det er naturlig at representanter for 

aktivitetsskolen deltar på samarbeidsmøter og ansvarsgrupper vedrørende 

enkeltelever så tiltak kan iverksettes  både i skole og aktivitetsskolen. 

Aktivitetsskolen skal ha et strukturert og godt samarbeid med skolen. 

 

 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG AKTIVITETSSKOLEN 

Vi i aktivitetsskolen er opptatt av at dere som foreldre skal være fornøyde med 

det tilbudet vi har her ved aktivitetsskolen. Vi setter stor pris på om dere kan 

fortelle oss ting dere er fornøyde med eller misfornøyde med. Noen foreldre ser 

vi ofte, andre mer sjelden. Ta gjerne kontakt med personalet når som helst hvis 

det er noe dere vil snakke om. 

 

Personalet må få beskjed fra dere som foreldre dersom; 

-barnet skal komme eller gå til andre tider enn det som er vanlig 

-barn som vanligvis hentes skal gå på egenhånd 

-barnet skal hentes av andre enn foreldrene 

 

Aktivitetsskolen bruker Fronter til formidling av informasjon til foresatte. 

 

SAMARBEID MELLOM AKTIVITETSSKOLENE 

Det skal være et nært samarbeid mellom Kilde, Fossen og Skarpsno 

Aktivitetsskoler. Dette er på bakgrunn av gode erfaringer, og dette er positivt 

både for barn og voksne. Vi har felles turer/arrangement i skoleferier, er 

sammen før og etter felles arrangement i skolen, felles avslutningstur på våren, 

felles kompetanseheving, etc. Ved behov skal vi samarbeide på tvers av 

aktivitetsskolene om bemanning hvis det blir akutt vikarmangel/sykdom.   



Gjennom deltakelse i Utdanningsdirektoratets satsning på «Helhetlig skoledag» 

har det blitt etablert et nært samarbeid med aktivitetsskoler i Oslo. 

Utdanningsenheten i Oslo kommune har gitt våre barneveiledere økt kompetanse 

gjennom sine kurs for aktivitetsskolen  gjennom 3 år. Kursene har spesielt vært 

rettet mot målområdene i aktivitetsskolen.  

 

MÅL OG INNHOLD 

Mål og innhold er strukturert rundt følgende fem målområder:  

 Natur, teknikk og miljø 

 Fysisk aktivitet og lek 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

 Data 

 I tillegg har vi leksetilbud for 3. og 4. trinn 

 

For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og 

retningsgivende føringer. I arbeidet med å utforme lokale planer, er det viktig å 

ta utgangspunkt i de retningsgivende føringene når man skal utforme innhold som 

sikrer måloppnåelse for den enkelte elev. 

 

 

 

 

 

 

 



Målområde 1: Natur, teknikk og miljø 

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke 

sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. 

Med utgangspunkt i skolens årsplaner kan temaer fra realfagene videreføres i 

aktivitetsskolen, og kunnskap om matematikk, kjemi/fysikk kan øves opp ved lek.  

Matematisk og tekniske ferdigheter trenes gjennom konstruksjonslek, matlaging 

og lek ute og inne. Elevene skal få være nysgjerrige og undrende i aktivitetene, 

og oppleve at læring er gøy. En huskeregel for å inkludere og fokusere på 

grunnleggende ferdighetene i de daglige aktivitetene er: ”gjør det – les det – 

skriv det – si det og reflekter”. Elevene må daglig utfordres til å bruke, og 

videreutvikle en spesifikk og presis terminologi. 

Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for 

undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk 

samt oppøve en økt miljøbevissthet. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 Aktivitetsskolen har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen 

 Aktivitetsskolen tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematikk 

og naturfaglige ferdigheter 

 

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek 

Aktivitetsskolen skal være en arena hvor man tilrettelegger for daglig fysisk 

aktivitet og lek. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og rommer lek, friluftsliv, 

trim, trening, mosjon og kroppsøving. Fysisk aktivitet fremmer elevens 

konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og 

psykiske helse. Aktivitetsskolen skal benytte nærmiljø og nærområder, og 

utvikle samarbeid med lokale idrettslag for å fremme fysisk aktivitet. 

Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig 

som den har en egenverdi. Leken gir kroppsbeherskelse og utvikling av motorisk 

ferdigheter. Gjennom lek kan elevene tilegne seg kunnskap, verdier og 

holdninger. Det er viktig at elevene opplever en kombinasjon av frie og styrte 



aktiviteter både inne og ute. De styrte aktivitetene er en forutsetning for å gi 

den frie leken gode vilkår. 

 

Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine 

sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og 

utvikling vennskap. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 Aktivitetsskolen gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter inne og 

ute 

 Aktivitetsskolen gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer 

 

Målområde 3:Kunst, kultur og kreativitet 

Elevene skal oppleve kunst og kultur samt utvikling av estetiske evner. 

Aktivitetsskolen skal legge til rette for eksperimentering med ulike teknikker og 

materialer. Elevene skal få benytte forskjellige verktøy for å skape og oppleve 

kunst- og kultur. Dette kan komme til uttrykk gjennom billedkunst, 

kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, foto, arkitektur og 

design. 

Det skal legges til rette for formidling av elevens kulturuttrykk, gjerne i 

fellesskap med skolen. Det skal legges til rette for kreative aktiviteter i 

forbindelse med kulturelle begivenheter, som høytider og merkedager. 

 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og 

få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 

ulike uttrykk. 

 

 

 



Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 Aktivitetsskolen tilrettelegger for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter 

 Aktivitetsskolen presenterer ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret 

for medelever og foresatte 

 

 

Målområde 4: Mat og helse 

Måltidet i seg selv handler om mer enn å bli mett. Måltidet er viktig for elevenes 

fysiske og sosiale velvære, og det skal bidra til at elevene får energi til å holde 

aktivitetsnivået ut dagen.  

Måltidet er en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, slik som gode 

måltidsvaner og skikker. Matlaging som aktivitet kan være en arena for utvikling 

av de grunnleggende ferdighetene og språklig kompetanse. 

Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en 

læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 Aktivitetsskolen gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker 

 Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i 

stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter 

 Aktivitetsskolen legger til rette for at elevene får erfaring med å 

tilberede måltider                                                               

 

Målområde 5: Data  

I og med at Skarpsno har IKT som satsningsområde, har vi valgt å ha datagruppe 

på AKS. 

Målet er at ungene skal bli kjent med og kunne bruke digitale verktøy for å 

kunne øke sine digitale ferdigheter. 



VIKTIGE OMRÅDER FOR AKTIVITETSSKOLEN ER 

Lek – Gode voksenmodeller – Omsorg 

 

Lek 

En dag på aktivitetsskolen er preget av god tid til lek og frie aktiviteter. Barn 

leker fordi de har lyst, og lek er samtidig det viktigste innslaget i barnas læring. 

Gjennom lek skjer; 

-utvikling av språk, begreper og komunikativ kompetanse 

-utvikling av evnen til samarbeid 

-utprøving av fantasien av det en senere skal gjøre i virkeligheten 

-trening i å lage og følge regler 

-erfaringer i å ta avgjørelser, formidle synspunkter og formidle standpunkt 

-utprøving av ord og uttrykk 

-prøving av flere ferdigheter på en gang. Som å synge, hoppe og klappe 

-tilegnelse av ulike kunnskaper 

-utvikling av sosiale ferdigheter, holdninger og etiske verdier. 

 

Gode voksenmodeller 

Målet med å være gode voksenmodeller er å gi barna i aktivitetsskolen omsorg, 

trygghet og stabilitet. De voksne i aktivitetsskolen må ha like regler/reaksjoner 

overfor barna, og være mest mulig konsekvente. Med dette menes at de voksne 

har felles sett med normer og regler, forsøker å være mest mulig konsekvente, 

og foretar en individuell behandling av barna.  

 

Barn skal tas på alvor; ta tid til å lytte. Et problem som kan virke bagatellmessig 

for oss voksne, kan være veldig alvorlig for barnet.  



Konfliktløsning er vanskelig! Vi må prøve å lære barna gode strategier for dette, 

slik at de etter hvert blir i stand til å løse konflikter uten innblanding fra 

voksne. 

 

Som gode voksenmodeller må vi vise respekt og toleranse for ulikheter, både når 

det gjelder barna, de voksne og det fysiske miljøet rundt oss. De voksne skal 

være gode modeller. Vi skal hilse når vi møtes om morgenen, si ”farvel” når barna 

hentes, takke for maten, sitte i ro til alle er ferdig med å spise. Og for øvrig 

generell god oppførsel og adferd overfor medmennesker. Vi ønsker at barna skal 

lære vanlige regler for god oppførsel! 

 

Vi snakker ikke om barn/voksen i aktivitetsskolen eller om andre når barna hører 

på. Vi ”snakker ikke over hodet” på barna.  

Når barna opplever at grunnleggende verdinormer holdes i hevd mellom de 

voksne og i forhold til dem selv, overtar de disse verdiene. De voksne har ansvar 

for å sette klare grenser for hva barna kan gjøre mot hverandre, men barna må 

bli gitt muligheten til å forstå hvorfor normene finnes. 

 

 

Omsorg 

Omsorg er en viktig del av arbeidet vårt. Omsorg kan være å passe på at barnet 

får dekket sine fysiologiske behov, dvs. mat, tørre klær osv. Omsorg er også å gi 

barna de utfordringer og stimuli de har behov for på ulike alderstrinn. Når 

omsorg forbindes med evnen til nærhet, godhet, oppmerksomhet, tålmodighet og 

innlevelse, er dette tegn på kvalitet i et forhold.  

Aktivitetsskolen vil legge vekt på å skape et miljø der det å vise omsorg blir en 

viktig del av hverdagen. Emnet vil bli knyttet til hverdagslige hendelser og 

aktiviteter gjennom samtale, grensesetting og utvikling av regler og rutiner. 

Barna skal få oppleve omsorg ved å være i et miljø der omsorg praktiseres. 



Ved Kilde, Fossen og Skarpsno skoler skal det være en egen standard som 

beskriver forventninger mellom aktivitetsskolen og foreldrene. 

HVORDAN AKTIVITETSSKOLEN TAR I MOT NYE BARN 

Den første tiden har vi ikke noe fast opplegg, men bruker mye av tiden til fri lek. 

Dette gjør vi for at barna skal bli trygge på de nye omgivelsene, og bli kjent med 

de andre barna og oss voksne. Vi har samlinger hvor vi snakker om reglene ved 

aktivitetsskolen, og tar oss spesielt godt av de nye barna slik at de kan føle seg 

trygge hos oss. 

 

NYTTIG Å VITE VED OPPSTART! 

Barna som går på aktivitetsskolen må ha ekstra skift liggende i kurven sin. Vi er 

ute i all slags vær og vi har ikke kapasitet til å tørke tøy! Alle skal ha ”innesko”, 

og HUSK Å MERKE SKO OG KLÆR MED NAVN. 

 

Barnet skal holdes hjemme ved sykdom, og aktivitetsskolen skal varsles. Hvis 

barnet blir sykt i løpet av dagen, kontakter vi foreldrene hvis vi mener at barnet 

har det bedre hjemme. Si i fra hvis barnet har en allergi, sykdom eller lignende 

som vi bør vite om. 

 

 

TAUSHETSPLIKT 

Alle ansatte i aktivitetsskolen har taushetsplikt. Dette gjelder også 

styrerepresentantene. Foreldre, praksiselever, studenter, lærlinger og evt 

andre som kommer inn i aktivitetsskolen har også taushetsplikt.  

 

 

 

 



FERIEORDNING 

Aktivitetsskolen er stengt f.o.m juleaften t.o.m  1.januar – samt mandag, tirsdag 

og onsdag før påske. I de andre skoleferiene holder aktivitetsskolen åpent, 

unntatt i hele juli, da holder vi stengt. 

Daglig leder sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilken utstrekning 

de ønsker å bruke plassen i skolens ferier. Bemanningsplan blir fastsatt etter 

dette. 

PLANLEGGINGSDAGER 

Vi har fem planleggingsdager hvert år. Disse dagene holder aktivitetsskolen 

stengt.  

Vi har følgende planleggingsdager skoleåret 2016/2017 

Onsdag   17. august                                                                                                      

Torsdag  18. august                                                                                                      

Fredag    19. august 

 

De 2 siste blir 25/11 og 26/5   

 

 

 

KJØP AV ENKELTTIMER / DAGER 

Hvis det er kapasitet på aktivitetsskolen i forhold til antall elever og voksne, er 

det muligheter til å få kjøpt enkelttimer.  

I skoleåret 2016/2017 er satsen kr 75,- for kjøp av en enkelttime.  

Hvis det er behov for bytte av dager/tider,  er vi fleksible  i forhold til dette. 

Det må selvfølgelig gå innenfor bemanningsrammene våre. Hvis dere har mulighet 

er det fint om dere kan avtale med personalet om bytte av evt. dager i forkant. 

  



 

 

 

LEKSER I AKS 

Leksehjelp-tilbudet for småskoletrinnet i skolen er nå borte.                                                     

Det er blitt et tilbud på mellomtrinnet i stedet.  

På AKS har vi likevel et frivillig lekse-tilbud for 3. og 4. trinn på onsdager. Det 

er påmelding til dette. Når foreldrene har meldt eleven på  – skal de også gjøre 

lekser den tida vi har dette. Er elevene ferdige med lekser skal de sitte stille og 

lese på leseleksa eller i annen bok. 

Arbeidet med skolefag gir elevene mulighet til fordypning i ulike temaer og 

fagområder og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Aktivitetsskolen 

bør tilrettelegge for aktiviteter hvor elevenes naturlige nysgjerrighet og 

vitebegjær blir ivaretatt. 

 

Retningsgivende føringer for utforming av innhold: 

 Skolen og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelp. 

 Aktivitetsskolen tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike 

temaer og fagområder. 

 

 

 

 

 


