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HVORDAN VI ETTERLEVER OSLOSTANDARDEN  
INNHOLD OG AMBISJONER 

OSLOSTANDARDEN HVA/HVORDAN PÅ LINDEBERG HVA KAN VI BLI BEDRE 
PÅ? 

Det er god sammenheng 
mellom innhold og 
aktiviteter i skolen og 
Aktivitetsskolen? 

Vi følger skolens årshjul og månedsfokus.                           
AKS aktiviteter er i tråd med skolens planer og 
er en forlengende del av skolehverdagen. 
Faste møter med lærere på 1. til 4. trinn. 
AKS ansatte deltar på ulike kurs i regi av 
Utdanningsetaten. 

Flere ansatte på kurs i 
regi av 
Utdanningsetaten. 
Flere ansatte med 
fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. 
Bedre rutiner på 
samarbeidstid med 
lærerne. 

Aktivitetsskolen tilbyr 
varierte og organiserte 
aktiviteter knyttet til 
målområdene i 
rammeplanen? 

AKS måneds planer tar utgangspunkt i 
målområdene i Rammeplanen. 
Hver enkelt månedsplan har fokus på tema 
innenfor målområdene. 
AKS tilbyr minimum tre læringsstøttende 
aktiviteter i uken. 

Kurs til alle ansatte, gir 
lik kompetanse og 
personalet kan delta på 
flere aktiviteter. 

Du får se og oppleve hva 
ditt barn har gjort og lært i 
Aktivitetsskolen 

Vi inviterer til foreldrekaffe, hvor barna står for 
servering og underholdning. 
Brukerne får et innblikk i hva barna gjør 
gjennom plakater, bilder og diplomer som blir 
hengt opp. 
Muntlig informasjon fra ansatte til foresatte. 
Barna får det de har laget med seg hjem. 

Bli bedre på å informere 
brukerne muntlig om 
dagens hendelser. 

Du mottar planer for 
Aktivitetsskolen 

Brukerne får månedsplaner og ukeplaner.  
Planer og informasjon sendes i ranselpost, og 
via      e-mail, hjemmeside, facebook og 
infoskjerm. 

 
 

 
STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET 

OSLOSTANDARDEN HVA/HVORDAN PÅ LINDEBERG HVA KAN VI BLI BEDRE 
PÅ? 

Aktivitetsskolen følger 
skolens ordensreglement og 
preges av struktur og 
forutsigbarhet 

Aktivitetsskolen følger skolens handlingsplan, 
ordensregler og fokus. 
 

Hyppigere møter med 
skolen/lærere. 

Du finner viktig relevant 
informasjon om 
Aktivitetsskolen på skolens 
hjemmeside 

Hjemmesiden inneholder viktig og relevant 
informasjon. 

Hjemmesiden blir jevnlig 
oppdatert. 
 

Du får informasjon om 
Aktivitetsskolens 
åpningstider og ferieplaner 

Ved oppstart får alle brosjyrer med relevant info 
bl.a. åpningstider, ferie og fridager 

Sørge for at all 
informasjon når ut til alle 
foresatte. 

http://www.google.no/imgres?q=aktivitetsskolen&hl=no&biw=1067&bih=549&tbm=isch&tbnid=H7ODDJVst5m_SM:&imgrefurl=http://www.kampen.gs.oslo.no/askolen3/Priser_Aktivitetsskolen_Kampen.html&docid=PSdclx_U5B6beM&imgurl=http://www.kampen.gs.oslo.no/askolen3/UDE_A_skolen_gronn_logo.jpg&w=640&h=202&ei=yNcTT_SBMene4QT88_jcAw&zoom=1


I forkant av ferier sender vi ut ferieplaner som 
inneholder: Aktivitet, oppmøtetid og hva barna 
skal ha med seg. 

Du får informasjon om 
hovedaktiviteter ved 
Aktivitetsskolen 

Foresatte får informasjon om hovedaktiviteter 
gjennom lokale planer, månedsplan og 
oppdatert hjemmeside. 

Sørge for at all 
informasjon når ut til alle 
foresatte. 

Du får informasjon om 
hvilke aktiviteter ditt barn 
deltar i 

Foresatte får informasjon gjennom månedsplan 
hvor det står hvilken aktivitet vi tilbyr hvert 
alderstrinn. 
Bilder og diplomer blir hengt opp på AKS. 

Muntlige 
tilbakemeldinger i møte 
med foresatte. 
 

 
 
 

TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG 
OSLOSTANDARDEN HVA/HVORDAN PÅ LINDEBERG HVA KAN VI BLI BEDRE 

PÅ? 

Det blir gjort kjent med 
Aktivitetsskolens faste 
rutiner, blant annet innefor 
sikkerhet 

Alle våre sikkerhetsrutiner er tilgjengelige og 
synlige for foresatte. Vi har til enhver tid 
kontroll på hvor barna er. Når de kommer fra 
skolen blir de sjekket og krysset inn, nytt opprop 
ved måltid. Barna blir krysset ut når de går 
hjem. Barna kjenner til rutiner på tur, hvor 
områdegrensen går, og daglige rutiner. 

Muntlig informasjon om 
hvordan vi praktiserer 
rutiner.  
 

Du mottar relevant 
informasjon i god tid 

Månedsplan inneholder all informasjon om 
aktiviteter. 
Egne skriv om ferier og aktiviteter utenom det 
daglige blir sendt ut ca. 3 uker i forveien.  
Svarslipp på skriv hjem, slik at vi ser om 
informasjonen er mottatt. 

Feriepåmeldinger sendes 
ut elektronisk. 

Du opplever at ditt barn 
trives i Aktivitetsskolen 

Hverdagen på Aktivitetsskolen er preget av 
trygge rammer og fokus på barnas trivsel. 
Vi lytter til brukernes ønsker og interesser. 
Aktiviteter tilrettelagt for alle aldersgrupper. Vi 
har gode rutiner i hverdagen, og god dialog med 
lærere i overgangen skole/AKS. 
God dialog med foresatte. Vi tar barnas trivsel 
på alvor, har samtaler med barna for å kartlegge 
trivsel. 

Hyppigere oppfølging av 
alle barns trivsel på AKS. 
 

Du opplever at de ansatte i 
Aktivitetsskolen er 
imøtekommende 

Ansatte på AKS er godt synlige og 
imøtekommende. Ansatte på AKS skal alltid ha 
tid til foresatte og svare på eventuelle spørsmål. 
Ta imot beskjeder. 

Vi jobber med at alle 
ansatte skal være like 
delaktige og 
imøtekommende. 

Du blir kontaktet hvis det er 
noe spesielt med ditt barn 

Ved ulykker og krenkende adferd tar vi alltid 
kontakt med hjemmet. 

Oppfølging med 
hjemmet i etterkant av 
en hendelse. 

 
DIALOG OG SAMARBEID 
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PÅ? 



Du får muligheten til å 
påvirke innholdet i 
Aktivitetsskolen gjennom 
FAU og driftsstyret ved 
skolen 

AKS er med på foreldremøter på skolen til nye 
1.klassinger, samt eget foreldremøte på 
høsten. 
 

Ønsker å starte opp en 
dialog gruppe. 

Du blir invitert til møter 
 

Brukerne blir invitert til foreldremøter og 
foreldrekaffe via månedsplan, ranselpost 
hjemmesiden og sms. 

Sørge for at informasjonen 
når ut til alle. 

 


