
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Velkommen til  

Aktivitetsskolen Uranienborg! 

Aktivitetsskolen Uranienborg (AKS) er et fritidstilbud for barn fra 1.-4. trinn med ca. 300 barn fordelt på 4 
baser. Vi er rundt 30 ansatte. Personalgruppen består av både menn og kvinner i ulike aldre, fra forskjellige 
kulturer. Vi legger vekt på et aktivitetstilbud med lærerike og morsomme aktiviteter, for alle alderstrinn og 
begge kjønn. 

For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes hjemmeside 

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen. Frist 01.juni 

Praktisk informasjon  

AKS holder åpent mandag til fredag 07.30-08.30 og etter endt skoleslutt til 16.30. Vi holder stengt alle 
helligdager, jul, nyttårsaften og 4 uker i juli.  

AKS har sambruk av alle rom med skolen. Dette gjelder også garderobeplassene. Der skal det til enhver tid 

være innesko, ekstra skiftetøy, regntøy og støvler. Ellers klær etter vær      . Du som foresatt må alltid sørge 

for at det er tørt og rent skiftetøy på barnets garderobeplass. Skiftetøyet må bestå av minst ett skift fra topp 
til tå. Det er viktig at tøy er merket med riktig navn. 

Oppstart 

Å starte på AKS innebærer mange nye inntrykk. Det er nye regler, nye voksne og nye barn å forholde seg 
til. Det er individuelt hvor lang tid hvert enkelt barn trenger for å venne seg til de nye omstendighetene, men 
det er viktig for oss å bli kjent med hverandre, slik at barna føler seg trygge. På sommerklubben som er i 
uke 31 og 32 vil dere møte ansatte fra AKS som vil vise dere garderobeplassene deres, klasserommet og 
sørge for en god og trygg velkomst. I oppstartsukene har skolestarterne stort sett skolegården for seg selv. 
Vi får ofte spørsmål om hvor mange barn som kommer på AKS før skolestart, og dette varierer. 

På sommerklubben må barna ha med seg to matpakker og rikelig med drikke hver dag. Husk også å smøre 
barna med solkrem før dere kommer på AKS. 

Ferier  

AKS har åpent i skolens ferier, fra kl. 07.30-16.30. Påmeldingskjema og diverse informasjon sendes i 
Portalen. I skolens høstferie, vinterferie og sommerferie vil det settes opp et eget program med ulike 
aktiviteter og turer. 

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldrene og AKS, ønsker vi tilbakemelding fra dere. 
Ta kontakt med AKS-leder eller baseleder. 

Mer informasjon om AKS og tilbudet kommer nærmere skoleoppstart. 

Velkommen!  

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen

