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Aktivitetsskolen Høybråten er en del av Høybråten 

skole. Aktivitetsskolen er en læring støttende 

arena for elevenes faglige, sosiale og personlige 

utvikling. 

 

 

 

 

Aktivitetsskolen (AKS) Høybråten er en del av 

Høybråten skole. AKS Høybråten er en 

læringsstøttende arena for elevens faglige, sosiale og 

personlige utvikling.  



Velkommen  

 

 

 

 

Hei til deg som skal begynne i 1.klasse! Alle vi på AKS gleder oss til at du skal begynne hos 

oss. Vi håper du kommer til å få mange fine opplevelser og at du får mange gode venner på 

AKS. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal trives. På AKS vil du møte barn fra 1. – 4. klasse som 

du kan bli kjent med.  

Aktivitetsskolen er åpen hver dag, både før og etter skolen og i alle skoleferier. Vi lager alltid 

et program for dagene som vi sender ut i forkant av feriene. Der står det skrevet hva som 

skjer, og om du trenger å ha med deg noe spesielt. På vanlige dager har vi også mange 

forskjellige aktiviteter du kan være med på. Noen må du melde deg på, og noen kan du bli 

med på akkurat når det måtte passe deg. Vi håper du vil trives sammen med oss på AKS. Vi 

gleder oss masse til å bli kjent med deg.  

 

 

 

 

 

 



Hva er egentlig Aktivitetsskolen? 

Du lurer kanskje på hva Aktivitetsskolen egentlig er? Og hvorfor vi ikke kaller det SFO som i 

resten av landet? Den største forskjellen mellom SFO og AKS er Rammeplanen. Det er en 

plan utarbeidet av Utdanningsetaten som sier litt om hva hver eneste Aktivitetsskole skal 

tilby av læringsstøttende aktiviteter innenfor flere forskjellige målområder.  

Det er følgende målområder:  

• Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

• Kunst, kultur og kreativitet  

• Fysisk aktivitet   

• Mat og helse 

 

 

 

 

Du kan lese mer om Rammeplanen på Oslo kommune sine nettsider.  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13302514-

1541492416/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/2018%20Rammeplan%20f

or%20Aktivtetsskolen%20i%20Oslo.pdf 

 

På AKS Høybråten har vi stort fokus på:  

Trygghet: Vi jobber for at barna skal oppleve trygghet og trivsel på AKS. Vi voksne skal alltid 

være til stede for å gi barna trygge rammer og hjelpe dem i vanskelige situasjoner.   

Sosial utvikling: AKS er en arena for samspill og er et perfekt sted for å trene på sosiale 

ferdigheter. De voksne på AKS er her for å hjelpe barna å mestre sosiale koder, bygge opp 

vennskap, forebygge mobbing, hjelpe til med å løse konflikter, og finne ut hvordan vi har det 

bra sammen. 

Gi barna et godt aktivitetstilbud: Aktivitetsskolen Høybråten skal gi barna et godt tilbud 

innenfor alle målområdene som er satt i Rammeplanen for Oslo standard. Vi støtter også 

aktivt opp under skolens fagområder. I samarbeid med lærerne på trinnet utarbeider vi 

læringsstøttende aktiviteter, som er koblet opp mot det barna jobber med på skolen. I tillegg 

til voksenstyrte og tilrettelagte aktiviteter, er det også mulighet for frilek ute og inne.  
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Praktisk info 

 
Åpningstider 

Åpningstiden er fra kl. 07.15-16.45 fra mandag til torsdag. Fredag er åpningstiden fra kl. 

07.15-16.30. I påsken og romjula har Aktivitetsskolen åpent fra kl. 08.00-16.00. Det kan 

komme endringer i åpningstidene på morgen AKS.  

Ferieklubb og skoleferier 

 

I tillegg til vanlig åpningstid er Aktivitetsskolen åpen i skolens ferier og fridager unntatt: 

• Hele juli 

• Offentlige fri - og helligdager 

• Jul- og nyttårsaften 

• Planleggingsdager – to i året 

Det vil si at Aktivitetsskolen for dere starter med det vi kaller ferieklubb, heldagsåpent fra 1. 

august til og med 15. august. 16.august er AKS stengt på grunn av planleggingsdag med 

skolen.  

I ferieklubben er hovedfokuset å bli kjent med de voksne, med alle de andre barna, 

skolelokalene og hvordan det er å gå på AKS. Det er en fordel å føle seg trygg på disse 

tingene før skolestart.  



I ferieklubben tilbyr vi mange spennende aktiviteter på basen, i nærområdet og vi går på 

turer.  

Mattilbudet 
 

På Aktivitetsskolen serveres det et enkelt måltid 

hver dag. Vi spiser basevis i spisesalen hver dag 

mellom kl. 13:00 og kl. 15:00. I skolens ferier må 

barna ha med seg to matpakker og drikkeflaske, 

hvis ikke annet er gitt beskjed om på forhånd.  

Måltidene som serveres skal være 
ernæringsmessig fullverdige med grovt 
brød/grove kornprodukter, grønnsaker/frukt/bær 
og fisk/kjøtt/egg/ost/erter/bønner/linser  
Det skal tas hensyn til matallergi, matintoleranse 
og religion. 
Matvarer med lavt saltinnhold bør prioriteres, og 
bruken av salt i matlaging og på maten bør 

begrenses. Mat og drikke som serveres på AKS skal ikke tilsettes sukker.  

 

Påmelding 

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen har søknadsfrist 30.mai. Det betyr at vi helst vil ha inn alle 

søknader før den fristen. Men alle som har skoleplass på Høybråten skole får plass på 

Aktivitetsskolen. Dere kan søke elektronisk på nettsidene til Oslo kommune.  

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

aktivitetsskolen/#gref 

 

Gratis kjernetid 

Vi tibyr gratis kjernetid på AKS for alle trinn. Målet med gratis kjernetid på AKS er:  

• Øke deltagelsen på AKS. 

• Styrke elevens språk og sosial kompetanse. 

• Heve kvaliteten og sikre likeverdighet i tilbudet. 

Gratis kjernetid utgjør 12 timer per uke og 2 dager i skolens ferieuker fastsatt av den enkelte 

AKS. Foresatte som ønsker tilbud utover gratis kjernetid må velge heldagsplass.  
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Prisene for heldagsplass på Aktivitetsskolen per dags dato er: 

Inntekt under 202 662 Inntekt fra 217 998 – 387 552 Inntekt over 387 552 

235 431 998 

 

Endring av type plass 

Endring av type plass kan gjøre kun med virkning fra 1.august eller 1.januar.  

Kontakt informasjon 

Adresse: Bergtunveien 9, 1087 Oslo 

Ta gjerne kontakt med AKS leder, Mira Valkova, hvis dere har spørsmål. Epostadressen 

hennes er miroslava.ivanova.valkova@ude.oslo.kommune.no og telefonnummeret er  

23 34 46 15. Dere finner informasjon om Aktivitetsskolen på skolens hjemmeside, 

www.hoybraten.osloskolen.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miroslava.ivanova.valkova@ude.oslo.kommune.no
http://www.hoybraten.osloskolen.no/

