
For aktiviteter med bindende påmelding er det viktig at eleven er på AKS
under hele tidsrommet aktiviteten foregår– dette er en forutsetning for å
delta. Vi ønsker at alle elevene våre skal oppleve mestring og glede. Å bli tatt
ut av en aktivitet før man har fullført oppleves som frustrerende og kan føre
til at barnet føler seg utenfor.

Dersom du har gratis deltakelse, men ønsker å delta på aktiviteter for
heldagsplasser må man oppgradere til heldagsplass. Gi oss beskjed om
dette, så hjelper vi deg gjerne med å endre fra gratis til heldagsplass.

PÅMELDING
For å kunne legge til rette for så gode aktiviteter som mulig er vi avhengig av 
at alle melder seg på ønskelig aktivitet. Siden vi er på gult nivå gjør elevene 
dette selv.

AKTIVITETSHEFTE – Fra uke 2 og frem til vinterferien
Haugenstua Aktivitetsskole

Her finner du informasjon om aktivitetene som blir tilbudt fra uke 2 til og
med uke 7 og også litt om basene og hvordan dagene er her på AKS.
Noen aktiviteter har bindende påmelding og noen aktiviteter har daglig
påmelding samme dag. Noen aktiviteter kjenner du igjen fra før og noen er
helt nye.



HVA FINNER DU I DENNE BROSJYREN?

• Sikkerhetsrutiner

• AKS på Haugenstua

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 1. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 2. trinn

• Undringsposen – oversikt 1. og 2. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 3. trinn

• Dagsplan og oversikt over aktiviteter for 4. trinn

• Kontaktinformasjon/informasjon om personalet

SIKKERHETSRUTINER

Med 260 elever på Aktivitetsskolen er det viktig for oss at dere foreldre 
fortsetter det gode samarbeidet vi har fått til. Ved å ha klare rutiner for 
hjemsending er vi med på å øke sikkerheten for barna og gir dem en trygg 
og forutsigbar hverdag.

Det er derfor viktig at dere hjelper oss med:

• Send inn avtaleskjema (elektronisk) med riktig informasjon om 
tidspunkt, henting og gå-selv. Sjekk når aktiviteten avslutter.

• Send melding ved endringer av faste avtaler innen kl. 12.30 mandag-
torsdag og innen kl. 11.00 fredager. (tlf. 90 54 58 63)

• På meldingen skal det stå: Fullt navn og klasse, fødselsdato og hvilken 
dato meldingen gjelder for.

• Respekter at vi ikke tar imot beskjeder muntlig – dette er for deres 
barns sikkerhet.

• Mellom 13.00 og 16.00 (11.00 på fredager) er det barna som er i fokus. 
Da tar vi ikke telefonen. Er det en nødsituasjon sender dere en melding 
om vi ikke tar telefonen, så ringer vi tilbake så fort vi har mulighet. 
Telefontiden er ellers mellom 09.30 og 12.30 alle dager.

• Ved henting: gi beskjed til den som har krysselista. Personale med gul 
vest kan tilkalle vedkommende på radio. Oppgi hvem du er og hvem du 
henter.

Tusen takk for samarbeidet!



Aktivitetsskolen Haugenstua er delt opp i fire baser, en for hvert trinn. 1. og 2. 
trinn holder til i 1. etasje. 3. og 4. trinn holder til i 2. etasje.

På hver base jobber det mange aktivitetsskolemedarbeidere med mye god og 
spennende kompetanse. Under er en oversikt over noe av kompetansen som 
finnes i vår stab. Denne kommer godt med både under lekende læring og i 
fritidstilbudet vårt.

ÅPNINGSTIDER
Vi har åpent hver dag fra etter skoleslutt frem til 17.00
Elever med gratis deltakelse kan komme til fastsatte tider fra etter
skolen. 1. og 2. trinn kan være på AKS til 15.15, 3. og 4. trinn kan være
på AKS til 15.45 man-tirs, 16.00 onsdager og fredager og til 16.15 på
torsdager.

AKTIVITETSSKOLENS NETTAVIS
På www.akshaugenstua.no finner du mye informasjon 

om Aktivitetsskolen vår. Vi anbefaler å ta turen innom der!

AKS PÅ HAUGENSTUA



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

14:00 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Fysisk aktivitet

15:15-16:00 
(17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

13:45 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Kunstklubb

15:00-
16:00 (17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

13:45-14:30
Konstruksjon og 
lego

13:45 Utelek

14:30 Spising

15:15-16:00
Vi henter leker fra 
basen og leker i 
klasserommet.

15:00-16:00 
(17:00)
Frilek (ute/inne)

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20
Lekende læring

14:00-14:30
Kvalitetstid med 
relasjonsgruppa

14:30 Spising

15:15-16:00
Danseleker!

15:00-16:00 (17:00)
Frilek (ute/inne)

11:45 
Gjennomgang av 
dagen

12:15-15:15
Undringsposen

14:30 – 15:00
Matpakke

15:15–16:00
Disco!

15:15-
16:00(17:00)
Frilek (ute/inne)

DAGSPLAN 1. TRINN

Barna velger selv den aktuelle dagen om de ønsker å delta -



FYSISK AKTIVITET
På AKS-basen vår har vi tilgang til spill, bøker, perling,
lego, tog, klinkekuler, geometriske byggeformer,
kunstaktiviteter, maling, tegning og diverse leker. Her er
det rom for lek og sosialt samspill med sine medelever.

AKTIVITETER 1. TRINN

DANSELEKER
Hver torsdag fra 15:15-16:00. Vi arrangerer danseleker, der vi 
kan hoppe, sprette og danse til hyggelig musikk! Vi finner
rytmen sammen og danser oss full av energi!

Lego-onsdag
Vi lager ulike konstruksjoner og jobber med motorikk. 
Legoonsdag blir en en dag hvor barrna kan bygge og lage
sine egne byggeprosjekter! Her blir det både lek , moro og
samspill med andre medelever.

KUNSTKLUBB
Hver tirsdag kl. 15:15-16:00 legger vi rette for 
kunstaktiviteter på basen. Aktivitetene varierer fra uke til 
uke. Vi skal blant annet veve, male, tegne, klippe, lime og 
lage pynt!

Undringsposen
Ukas høydepunkt både for barna og 
for personalet! Relasjoner, overraskelser, spenning, 
glede, fysisk aktivitet, kunst og kultur, med mer. 
Vi oppdager også nærområdet vårt sammen gjennom 
Undringsposen.



UNDRINGSPOSEN

Undringsposen er et tilbud for alle elever på 1. og 2. trinn som går på 
Haugenstua Aktivitetsskole. Vi ser at aktivitetene oppmuntrer til 
samhold, undring og vennskap. Dette styrker miljøet og trivselen til 
barna.

➢ Spennende fredager på AKS!

Hva kan du gjøre for å bidra til 
en fin opplevelse?

➢ Snakk med barnet ditt i forkant om hva de
skal gjøre – undre sammen med dem.
Hva ønsker dere å finne ut?

➢ Pakk med ekstra matpakke fredager

➢ Spør barnet ditt om hva de har opplevd på
AKS når dere henter/barna kommer hjem

➢ Sørg for at de har skiftetøy på 
garderobeplassen sin

Siden fredagsaktivitetene er med på 
å skape et unikt fellesskap oppfordrer
vi alle som henter å vente med dette til 
vi er tilbake fra tur eller ferdig med 
aktiviteten. 



UKE KLASSE AKTIVITET

2

A Fossum skøytebane - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

B Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

C Aking/miniski Haugenstua - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - natur

3

A Aking/miniski Haugenstua - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - natur

B Fossum skøytebane - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

C Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

4

A Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

B Aking/miniski Haugenstua - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - natur

C Fossum skøytebane - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

5

A Langrennski - Stovnerbanen - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

B Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

C Aking Lampa - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - samarbeid

6

A Aking Lampa - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - samarbeid

B Langrennski - Stovnerbanen - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

C Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

7

A Danseskole - idrett - kultur - fysisk aktivitet – samarbeid - yrker

B Aking Lampa - Idrett - kultur - fysisk aktivitet - samarbeid

C Langrennski - Stovnerbanen - idrett - kultur - fysisk aktivitet - yrker

8 VINTERFERIE

UNDRINGSPOSEN OVERSIKT 1. TRINN VINTER 2022



UKE KLASSE AKTIVITET

2

A Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

B Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

C Kunstskole - kultur - historie – yrker - hønsenetting og pappmasje

3

A Kunstskole - kultur - historie – yrker - hønsenetting og pappmasje

B Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

C Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

4

A Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

B Kunstskole - kultur - historie – yrker - hønsenetting og pappmasje

C Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

5

A Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

B Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

C Kunstskole - kultur - historie – yrker - maling og dekorering

6

A Kunstskole - kultur - historie – yrker - maling og dekorering

B Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

C Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

7

A Skateskole - begreper - sosial kompetanse - idrett - fysisk aktivitet

B Kunstskole - kultur - historie – yrker - maling og dekorering

C Øvre Fossum Gård - yrker - dyrevelferd - begreper- fysisk aktivitet

8 VINTERFERIE

UNDRINGSPOSEN OVERSIKT 2. TRINN VINTER 2022



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20: Lekende 
læring

13:45 –14:30
Sjakk-klubb 2b

14:30 –15:00
Spising

15:00 –16:00
Stasjoner + Frilek (
ute/inne)

14:00 – 15:15
Kokkeklubben 
(bindende 
påmelding, 
klassevis hver 3 
mandag. )

13:15
Gjennomgang av 
dagen

13:20: 
Lekende læring

14.00-14.30:
Leksehjelp

14:30 –15:00
Spising

15:00 16:00
Stasjoner + Frilek
(ute/inne)

15:00 – 16:00
Stasjoner+ Frilek
(ute/inne)

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:20: Lekende 
læring

14:00 –14:30
frilek ute

13.45 –14:30:
Sjakk-klubb 2c

13:45-14:45
Mediaklubb
(bindende påmel
ding, klassevis 
hver 3 onsdag)

14:30 –15:00
Spising

15:00 –
16:00 Stasjoner+
Frilek
(ute/inne)

13:15
Gjennomgang 
av dagen

13:20: Lekende læ
ring

13:45-14:30
Sjakk-klubb 2a

14:30 –15:00
Spising

15:00-16:00
Stasjoner + Frilek
(ute/inne)

11:45
Undringsposen

15:15 (senest 
16:00)
Vi kommer 
tilbake til skolen

15:15-15:45
Disco

15:15-16:00
Stasjoner/ frilek 
(ute/inne)

DAGSPLAN 2. TRINN

Leksehjelpen er et frivillig tilbud for de som ønsker det. Vi legger til 
rette for en rolig økt der personalet på AKS bistår de som trenger det.



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15: 
Gjennomgang av 
dagen

13:25:
Lekende læring

14:00:
Utelek

14:30:
Spising

15:00
Stasjoner/frilek

15:00 – 16:00
Maleklubb
(Annen hver uke
3A oddetall
3B partall)

15:45: 
Gratis deltakelse 
hjem

16:00-17:00: Utelek

13:15:
Gjennomgang av 
dagen

13:30:
Leksehjelp

14:00:
Frilek ute

14:30
Spising

15:00 – 16:00 
Gymsal

15:45: Gratis deltak
else hjem

16:00 –
17:00: Utelek

13:15:
Gjennomgang av
dagen

13:30:
Lekende læring

14:30: Spising

15:15: Stasjoner
/frilek

15:00 – 16:15
3B Minecraft

15:00 –16:00
3A: Smykkekurs

16:00 –
17: 17:00Utelek

16:00: Gratis delt
akelse hjem

14:15:
Gjennomgang av
dagen

14:30: Spising

14:45-15:15
Relasjonsarbeid

15:15: Stasjoner/
Frilek

15:15-16:15:
3A Minecraft

15:15 – 16:15
3B: Smykkekurs

16:00-
17:00: Utelek

16:15: 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15:
Gjennomgang 
av dagen

13:30:
Lekende Læring

14:00
Tegneklubb
(Annen hver uke
3A partall
3B Oddetall)

15:15: Stajsoner/
frilek

16:00-17:00:
Ute

16:00: Gratis delta
kelse hjem

DAGSPLAN 3. TRINN



Tegneklubb
Vil du lære deg å tegne kule tin g? I tegnekubb kan du lære å 
herme etter det du ser men du kan også jobbe med å tegne
etter egen fantasi. Hvis du er klar for å øve mye og å konsentre
deg skikkellig bra, da er tegneklubb noe for deg!

Gymsal
Har du mye energi i kroppen etter en lang dag på skolen.
Hver torsdag skal vi drive med fysisk aktivitet. Da skal vi bruker
hele kroppen vi skal drive med blant annet fotball, innebandy,
volleyball og diverse aktiviteter i gymsalen .

AKTIVITETER 3. TRINN

Smykkekurs
Her lærer dere hvordan man lager ulike smykker ved å bruke 
perler, garn og trå. Vi lærer forskjellige teknikker, men det blir 
også mulighet til å slippe fantasien løs med former og farger.

Malekurs
Vi utfolder oss med vannfarger og pensel. Noen ganger vil
vi male fri fantasi og andre ganger vil det bli en oppgave.
Det vil bli litt fargelære også, så du vet hvilke farger du
kan blande for å få andre farger.



LEKSEHJELP
En rolig økt der barna får gjort leksene sine. Her er det daglig
påmelding for de som ønsker det. Ønsker du likevel fast avtale
om leksehjelp er det fint om dere gir oss beskjed om dette.
- De som ikke blir ferdig kan få gjøre leksene ferdig etter
spising, men da må eleven selv gi beskjed om dette.

Minecraft Education
Minecraft Education er et morsomt og lærerikt spill på Ipad.
Det er et spill om å bygge kule ting I en virtuell verden. I spillet
er det uendelige muligheter til å bygge og utforske. Men her
skal vi også lære oss å ta hensyn til hverandre og hjelpe
hverandre. De som kan mye får muligheten til å lære bort
ferdigheter til sine medelever. Du kommer til å kose deg
masse!☺



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13:15
Opprop

13.30
Leksehjelp

14:15
Utelek

14:30
Matpakke

15:00 –
16:00 Minecraft / 
Fysak (A-klassen): 
Basketball, 
volleyball, stikkball, 
dans eller annen 
aktivitet.

15:00
Aktivteter inne i 
klasserom / frilek

15:45 Gratis 
deltakelse hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

14:00
Utelek

14:30
Matpakke

15:00-

16:30: Kunstklub
b (C-klassen)

15:00 - 16:00
Fysak (B-
klassen): Basketb
all, volleyball, 
stikkball, dans 
eller 
annen aktivitet.

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / 
frilek

15:45 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

14:00 – 14:30
Utelek

14:15 – 15:15
Kokkeklubben (bind
ende påmelding, klas
sevis hver 3 onsdag)

14.30
Matpakke

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / frilek

15:00-16:30: (B-
klassen) Kunstklubb

16:00 
Gratis deltakelse 
hjem

14.15
Opprop

14:30
Matpakke

14:45 – 15:15 
Relasjonsgruppe

15:00-16:30: (A-
klassen) Kunstklub
b

15:15– 16:00
Fysak (C-
klassen): Basketbal
l, volleyball, stikkb
al, dans eller anne
n aktivitet/lek.

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / frilek

16:15 
Gratis deltakelse 
hjem

13:15
Opprop

13.30
Lekende læring

13.45
Kahoot

14:00
Utelek 

14:30

Matpakke

15:00
Aktivteter inne 
i klasserom / 
frilek

16:00 
Gratis deltakelse 
hjem

DAGSPLAN 4. TRINN



AKTIVITETER 4. TRINN

LEKSEHJELP
I samarbeid med skolen har AKS leksehjelp for alle som går i 4.
trinn. Dette inngår i skolens timeplan og AKS bistår med ekstra
ressurser for å hjelpe flest mulig.

MINECRAFT EDUCATION
Minecraft Education er et dataspill som er en av de morsomste
aktivitetene elevene vet om og som de har blitt kjempe gode
på i 3. trinn. Derfor fortsetter vi dette tilbudet slik at elevene
kan fortsette å bygge og drømme seg bort i sin egne verdener
som de må lage fra bunnen av. De kan sosialisere med
hverandre i en virtuell verden, samarbeide og bygge alt fra
skoler, hus, bondegård og hva enn fantasien ønsker.

AKS-JUNIOR
Liker du å fortelle om hva vi gjør på AKS? Vi starter med å
produsere innhold til vårens avis 2021! Denne avisen blir delt
ut til alle på 1-4. trinn og publisert i nettavisen vår. Vi gleder
oss til å skrive nyheter, ta bilder, lage reportasjer, anmelde
filmer og andre gøyale ting. Velkommen til junior-
redaksjonen!

KOKKEKLUBBEN
Onsdager 14.00-15.15
Her er det rom for lystbetonte aktiviteter der vi fokuserer 
på mat og helse. Med et fokus på sunt kosthold og moro 
i kjøkkenet skaper vi gode relasjoner sammen i fellesskap.
Her deler vi opp gruppene etter påmelding da det bare er 
plass til 15 elever på kjøkkenet om gangen.



FYSAK
Har du masse energi i kroppen? Eller veldig lite? Vi skal
sikre deg en god treningsøkt hver uke. Vi skal gjøre alt fra
planken til push-up. Vi skal ha ballspill og trening. Sammen
motiverer vi hverandre!

KUNSTKLUBB
Hver uke får elevene mulighet til å bli med på diverse
kunstaktiviteter. Aktivitetene varierer fra uke til uke. Vi skal
blant annet ha keramikk, maling, hekling, origami og
gjenbrukskunst. Alt dere lager får dere ta med dere hjem!



DET VAR HELE PROGRAMMET! 
Føler du at noe mangler? Ta kontakt med oss. Vi er glade i tilbakemeldinger og etter påske justerer vi 

programmet etter sesong og tilbakemeldinger fra både elever og foresatte.

DERSOM DU TRENGER Å NÅ OSS KAN DU KONTAKTE FØLGENDE:

 Maria – baseleder på 1. trinn: maoea070@osloskolen.no (tlf. 90 54 58 63)
 Victor – baseleder på 2. trinn: victos2809@osloskolen.no
 Mohamed – baseleder på 3. trinn: mohame2010@osloskolen.no
 Henrik – baseleder på 4. trinn: henrik.diep@osloskolen.no
 Birgit – leder: birgit.nedreberg@osloskolen.no (tlf. 90 54 58 63)

VI HÅPER DERE FÅR EN RIKTIG FIN HØST! BESTE HILSNER ALLE OSS PÅ HAUGENSSTUA AKS:

Rad 1 - øverst fra venstre: Giliana (4.Trinn), Anna Guro (vikar), Naima (1.Trinn), Abdul (4.Trinn), Isaac(4.trinn), 
Birgit (AKS-leder)

Rad 2 – fra venstre: Thomas(3.Trinn) Ridwan (3.Trinn), Mohmed (baseleder 3. trinn), Neha (3.Trinn), Kirsti 
(3.Trinn)

Rad 3 - fra venstre: Hodo (2.trinn), Henna (2.Trinn), Michael (Undringsposen), Victor (baseleder 2.Trinn), 
Abdirahim (2.Trinn), Farida (2.Trinn)

Rad 4 – fra venstre: Henrik (Baseleder 4.Trinn), Maria (baseleder 1..Trinn), Malvina (1.Trinn), Lone (4.Trinn, 
kokk og Undringsposen), Nora (4.Trinn), Fabiola (1. Trinn), Fateema (1. Trinn)

Ikke tilstede på bildet: Sahar (1. Trinn), Victor K (1. Trinn), Margrethe (1. Trinn) Anna (2. Trinn), Rammi (2. 
Trinn) Martine (2. Trinn), Fatima Noor (2. Trinn), Minja (4. Tinn) Isaac (4. Trinn)



TAEKWONDOTRENING FRA KL. 15.00 - 16.00

Taekwondo er spennende og allsidig treningsform som passer for
alle, uansett alder eller forkunnskaper!

Vårt hovedmål er at barna som trener skal utvikle gode
sosiale ferdigheter og dra nytte av det de lærer, slik at 
de klarer seg bedre i hverdagen. Dette er noen av mange 
ferdigheter barna vil lære hos oss:

 økt konsentrasjon
 bedre motorikk
 selvtillit
 tørre å ta egne valg
 kontroll over egen aggresjon
 ta ansvar for egne handlinger

Kirsti Lohne som er ansatt på AKS, er utdannet 
taekwondoinstruktør fra Mudo Instituttet og vil være
hovedtrener for barna.

Hva koster det? Taekwondotreningen er gratis for elever med heldagsplass. AKS 
dekker alt av utstyr, bager, drakter og fargestriper.

Fargestriper på beltet
Gjennom treningsåret få elevene flere fargestriper på beltet for å ha oppnådd gode 
ferdigheter i følgende deler:
 høflighet
 inkludering
 orden på eget treningsutstyr
 knyte belte
 putetrening og teknikker
 grunnteknikker og mønster
 kondisjon og styrke
Ved semesteravslutning til sommer vil elevene få diplom og medalje for å ha 
gjennomført alle treninger og deltatt på en positiv måte.


