
  Klemetsrud 
 

Hvordan Klemetsrud AKS etterlever oslostandarden 

INNHOLD OG AMBISJONER 
OSLOSTANDARDEN HVA/HVORDAN PÅ KLEMETSRUD HVA KAN VI BLI BEDRE PÅ? 

Det er god sammenheng 
mellom innhold og 
aktiviteter i skolen og 
aktivitetsskolen 

 AKS og skole har samordnet 
leksehjelp 

 AKS aktiviteter er en forlengende del 
av skolehverdagen 

 Vi jobber 
kontinuerlig med 
dette 

Aktivitetsskolen tilbyr 
varierte og organiserte 
aktiviteter knyttet til 
målområdene i 
rammeplanen 

 Våre månedsplaner tar 
utgangspunkt i målområdene i 
rammeplanen 

 Synliggjøre 
læringsmål for 
måneden 

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

 Gjennom månedsplanen og 
månedsbrevet kan foresatte følge 
våre daglige aktiviteter 

 Foresatte får et innblikk i hva barna 
gjør gjennom plakater og bilder som 
blir hengt opp på basene 

 Muntlig informasjon 
ansatte/foresatte 

 Barna får det har laget med seg 
hjem 

 Facebook gruppa vår 

 Bli bedre på å 
informere foresatte 
muntlig om dagens 
hendelser 

Du mottar planer for 
aktivitetsskolen 

 Foresatte får månedsplaner, 
ferieplaner og info om andre 
aktiviteter gjennom e-post, 
oppslagstavla, hjemmesiden og 
facebookgruppa vår. 

 Samarbeide med 
foresatte for å finne 
en god, enkel 
løsning for 
feriepåmeldinger 

 

 

 

 

 

 

 



  Klemetsrud 
STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET 

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

Aktivitetsskolen følger 
skolens ordensreglement og 
preges av struktur og 
forutsigbarhet 

 Aktivitetsskolen følger skolens 
ordensregler 

 Fellestid med lærerne annenhver 
uke 

 Flere 
møter/samtaler 
med lærerne 

Du finner viktig relevant 
informasjon om 
Aktivitetsskolen på skolens 
nettsider 

 Hjemmesiden inneholder oppdatert, 
viktig og relevant informasjon  

 Hjemmesiden blir 
jevnlig oppdatert 

Du får informasjon om 
aktivitetsskolens 
åpningstider og ferieplaner 

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

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

 Vi jobber 
kontinuerlig med 
dette 

Du får informasjon om 
hovedaktiviteter ved 
aktivitetsskolen 

 Foresatte får informasjon om 
hovedaktiviteter gjennom 
månedsplaner, infohefte, lokal plan 
og egne skriv 

 Vi jobber 
kontinuerlig med 
dette 

Du får informasjon om 
hvilke aktiviteter ditt barn 
deltar i 

 Foresatte for informasjon gjennom 
månedsplanen hvor det står hvilke 
aktiviteter vi tilbyr hvert alderstrinn 

 Bilder og plakater blir hengt opp på 
basene 

 Muntlige 
tilbakemeldinger i 
møte med 
foresatte 

 

DIALOG OG SAMARBEID 
OSLOSTANDARDEN HVA/HVORDAN PÅ KLEMETSRUD HVA KAN VI BLI BEDRE PÅ? 

Du får mulighet til å påvirke 
innholdet i aktivitetsskolen 
gjennom FAU og driftsstyret 

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

 AKS har egen foreldrerepresentant 
som også sitter i FAU og driftstyret 
ved skolen 

 Engasjere flere 
foresatte til å delta 

Du blir invitert til møter  Foresatte blir invitert til 
foreldremøter via oppslagstavla, 
månedsplan, e-post, hjemmesiden 
og facebookgruppa. 

 Sørge for at 
informasjonen når 
ut til alle 

 



  Klemetsrud 
TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG 

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

Du blir gjort kjent med 
aktivitetsskolens faste 
rutiner, blant annet 
innenfor sikkerhet 

 Vi krysser inn barna når de kommer 
fra skolen, foreldre krysser ut når de 
henter 

 En AKS ansatt henter 1.trinn hver 
dag 

 Vi sender taxibarn til faste tider 

 Brannøvelse 

 Oftere brannøvelse 
både med og uten 
varsling 

Du mottar relevant 
informasjon i god tid 

 Månedsplan og månedsbrev 
inneholder all informasjon om 
aktiviteter 

 Egne skriv om ferier og aktiviteter 
utenom det daglige blir sendt ut ca. 
2 uker i forveien 

 Vi jobber 
kontinuerlig med 
dette 

Du opplever at ditt barn 
trives i aktivitetsskolen 

 Aktivitetsskolen har trygge rammer 
og fokus på barnas trivsel 

 Vi lytter til foreldre og barnas ønsker 
og interesser 

 Tilrettelagte aktiviteter for hvert 
alderstrinn 

 Vi har gode rutiner og samarbeider 
med skolen rundt barnas 
psykososiale miljø 

 God dialog med foresatte 

 Barnemøter hver uke 

 Ha en 
spørreundersøkelse 
for barna 

Du opplever at de ansatte i 
aktivitetsskolen er 
imøtekommende 

 Ansatte er godt synlige og 
imøtekommende 

 Ansatte ved AKS skal alltid ha tid til 
foresatte, og svare på eventuelle 
spørsmål 

 Alle ansatte skal 
bruke grønne 
vester/t-shirts 

Du blir kontaktet hvis det er 
noe spesielt med ditt barn 

 Ved ulykker eller andre hendelser 
tar vi alltid kontakt med foresatte. 

 Oppfølging med 
hjemmet i etterkant 
av en hendelse 

  


