
Grünerløkka  

Aktivitetsskole 

 
Mottak nye førsteklassinger 



Velkommen  

til  

AKS  

Grünerløkka  

Øverst på Løkka, omgitt av parker, et stort idretts-
anlegg og et mylder av kultur- og fritidstilbud ligger 
Grünerløkka skole og vår AKS. Her har vi alt vi 
trenger for å skape en morsom, aktiv og lærerik 
hverdag for alle våre elever.  



Hva er aktivitetsskolen?  

 
Aktivitetsskolen, eller AKS, er en alternativ 
læringsarena som skal understøtte skolens 
arbeid med elevenes sosiale og faglige ut-
vikling.  

 
Hver dag etter skoleslutt kan elever fra 1.-4. 
trinn på Grünerløkka Skole være på AKS. 
Her kan de delta på ulike kurs, aktiviteter og 
leke med de andre elevene.  

 
I denne brosjyren finner du informasjon om 
vårt tilbud, mottak av nye førsteklassinger 
og hvordan søke om plass på aktivitets-
skolen.  

 
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!   



 

Et variert,  

Tilpasset 

Og omfattende 

aktivitetstilbud 

På Grünerløkka har vi alltid vært stolte av å 
kunne tilby et stort kurstilbud som spenner 
fra svømming og kampsport til dans og teater-
grupper. Vi tilbyr nærmere 20 aktiviteter på 
alle trinn hvert år.  

 
Våre aktiviteter tar sikte på å støtte opp om 
skolens undervisning og vi har et tett sam-
arbeid med skolens ledelse og lærere. 
Samtidig sikrer vi at AKS er en arena for  
spontan og selvstyrt lek ved å tilrettelegge for 
frilek.  

 
I tillegg til kurstilbudet serveres det mat hver 
dag i form av et lite og sunt måltid. For mer 
info om tilbudet på AKS se gjerne på ukeplan-
ene til de ulike trinnene på skolens nettsider.  

 
 



 
 

mottak av nye  

førsteklassinger 

Forberedelser  

Vanligvis besøker vi alle barnehagene vi får elever fra 
og bruker besøksdager til å bli kjent med nye første-
klassinger. I år har dette utgått grunnet tiltakene rundt 
smittevern. Vi har allikevel laget informasjon til barne-
hagene om skole– og AKS-hverdagen slik at elevene 
har fått et lite innblikk rundt skolestart. 

 
Vi jobber mye med å integrere og anvende leker fra 
barnehagene. Dette gjør vi for at elevene skal få en 
god overgang til skolehverdagen. På AKS leser vi for 
eksempel bøker og synger sanger som elevene kjenner 
fra barnehagen.  



Oppstart 

AKS åpner mandag 3.august. Åpningstidene er fra 
07.30 til 17.00. Anbefalt oppmøte er mellom 8:00 
og 9:30. Elevene kan begynne på AKS når som helst, 
men vi har to oppstartsdager hvor vi er ekstra rustet 
til å ta i mot alle nye førsteklassinger.  

 

På disse dagene arrangerer vi et velkomstmøte for 
foresatte kl 10.00 med informasjon om vår AKS. Vi 
anbefaler alle å møte opp på et av disse møtene. 

 
Datoene er: 

mandag 3.august 

mandag 10.august 

 
 
Alle barn og foresatte kan møte opp på AKS sine lo-
kaler i underetasjen på skolen. Tirsdag 11.august har 
AKS planleggingsdag og holder stengt. AKS har ellers 
åpent hver dag fram til skolestart.  
 
Skolen begynner mandag 17.august.  

 
 
 



Om sommeråpent   

Sommeråpent vil vi bruke på å bli kjent med hver-
andre. Barna må få tid og rom til å finne ut av hva 
slags leker vi har, hvem de voksne er, hvilke regler vi 
må følge og hvor på skolen vi kan være.  

 

I sommerferieukene har vi ulike aktiviteter elevene 
kan velge imellom, vi har matpakker og mat-
servering, og vi har utetid og turer.  

 
Programmet for sommerferien legges ut på skolens 
nettside før sommerferien.  



 
 
 

Samarbeid skole og aks 
 

Aktivitetsskolen har et godt samarbeid 
med lærerne, og skole og AKS jobber kon-
tinuerlig for å skape en trygg og lærerik 
hverdag for alle elever. 

 

Det er blant annet ukentlige møter med 
både skoleledelsen, kontaktlærere og  
sosiallærer hvor vi samarbeider om den 
faglige og sosiale oppfølging av elevene. 

 

På AKS er vi opptatte av at alle foresatte 
skal oppleve sammenheng mellom skole 
og AKS, og jobber mye med å følge  
skolens planer og mål.  



Slik søker du om plass 
 

 

Gå inn på skolens hjemmeside. Under ak-
tivitetsskolen finner du fanen søk om 
plass.  

 
Vi svarer fortløpende på søknadene. Når 
plassen blir godkjent av oss får foresatte 
en forespørsel om de ønsker plassen.  
Foresatte må da svare at de ønsker  
tilbudet for å kunne bli fakturert. 



Heldags og Deltidsplasseringer 

 

Vi skiller mellom to type plasser som elevene kan 
benytte seg av og foresatte kan søke om. 
 
Heldagsplasseringer har ingen begrensninger.  
Elevene kan være på AKS på morgenen, i skole- 
hverdagen og i ferier så mye som de vil. Denne  
plasseringen koster 1 029,-. 
 
En deltidsplass har følgende begrensinger: 
 Eleven kan ikke være på AKS før skolestart fra 

7:30 til 8:30 
 Eleven bør være på AKS fra skoleslutt til 15:45 

mandag til torsdag. 
 Eleven kan være på AKS fra skoleslutt 12:30 til 

15:30 på fredager.  
 Eleven kan være på AKS på mandager og onsda-

ger i skolens ferier. 
 
En deltidsplass er kostnadsfri.  



Gratis kjernetid 

 

Alle barn som skal begynne i 1.klasse på Grüner-
løkka Skole får tilbud om gratis kjernetid i  
aktivitetsskolen skoleåret 2020/21. Gratis kjerne-
tid er det samme som en deltidsplass. 

 

Målet med gratis AKS-tilbud for skolestartere er å: 

 

- styrke elevenes språkferdigheter 

- øke deltagelsen ved AKS 

- heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud 

 
For mer informasjon se skolens hjemmeside.  



Kontakt og spørsmål 

Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.  

Vi kan nås på tlf. 95 28 69 75. Maren Marie 
Berntsen er fungerende AKS-leder høsten 2020. 
Hun kan nås på: 

Maren.marie.berntsen@ude.oslo.kommune.no.  

 

For mer info om tilbudet på AKS se skolens nett-
side: grunerlokka.osloskolen.no 

 

Vi gleder oss til å ta dere i mot til høsten! 

 
Hilsen alle oss på AKS!   

 

Tlf. 95 28 69 75 

Toftes gate 44 

0556 Oslo 

grunerlokka.osloskolen.no 


