Østensjøposten

EN INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE OG FORESATTE MED BARN I AKTIVITETSSKOLEN

V e l k o m m e n t i l Ø s t e n s j ø A k t i v i t e t s s k o l e
S k o l e å r e t
2 0 1 8 / 2 0 1 9

Side 2

Østensjøposten

V E L K O M M E N
Vi er så glade for å ønske dere, små og store, nye og gamle, velkommen til oss. Aktivitetsskolen på Østensjø skal legge til rette for og støtte opp om den enkelte elevs læring og
utvikling. Aktivitetsskolen skal være en trivelig og trygg fritidsarena hvor barna har mulighet til egen utvikling i samspill med andre barn og engasjerte voksne. Aktivitetsskolen på
Østensjø skal være et sted der barn kan få være barn, med voksne som veiledere. Utformingen av det fysiske miljøet skal gi rom for trivsel, spontan utfoldelse og mulighet til å
kunne trekke seg tilbake om de ønsker det. Barnet må få oppleve å bli verdsatt ved å bli
sett og få oppleve verdien av å føle seg nyttig.
Daglige rutiner må sikre at de ansatte til en hver tid har oversikt over barnegruppen, slik
at foreldrene kan være trygge på at deres barn blir ivaretatt på best mulig måte.
Vi ønsker foreldre hjertelig velkommen til å oppleve og ta del i barnas hverdag.
Nytt av året er at vår baseleder på 1. og 2.klassebasen, Marit Ramstad slutter hos oss
1.september. Marit skal begynne å jobbe som baseleder på Nøklevann skole. Vi har vært
så heldige å få ansatt Anja Drzewiecka som ny baseleder. Hun kommer fra Lysejordet
skole og har tidligere jobbet med event. Anja har vært her noen uker allerede og vil
jobbe sammen med Marit i tiden frem til september. Vi ønsker Marit lykke til og Anja
Aktivitetsskolens
målområder



Natur, teknikk og
miljø



Fysisk aktivitet og
lek



Kunst, kultur og
kreativitet



Mat og helse



Lokale planer for
de fire
målområdene
finner dere på
våre nettsider.

P R A K T I S K

Vi bryr oss!

I N F O R M A S J O N

ÅPNINGSTIDER Aktivitetsskolen holder åpent alle dager fra kl. 07:30—17:00 med
unntak av helligdager, jul– og nyttårsaften samt juli måned, da holder vi stengt.
PLASS Aktivitetsskolen tilbyr to type plasser: hel– og deltidsplass. Hel tilsvarer fritt
antall timer til disposisjon innenfor Aktivitetsskolens åpningstid. Del tilsvarer inntill12
timer pr. uke og 2 dager i ferier. OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASS Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1.august eller 1.januar. Ved inntektsredusert
betaling må husholdningens inntekt dokumenteres. Dersom søknaden og påkrevd dokumentasjon ikke leveres med en gang, blir høyeste sats satt. Betalingsgrunnlag er familiens kapital– og personinntekt etter skatteloven kapittel 12. Som husholdning, regnes
ektefeller, registrerte partnere og samboere. Julimåned er betalingsfri. All innmelding,
endring eller oppsigelse skjer digitalt og det kreves at man logger inn med Min ID.
FERIER I skolens ferier og fridager holder vi heldagsåpent fra kl.07.30 til 17.00. I forkant av hver ferie vil vi legge ut egne påmeldingsskjemaer på hjemmesiden vår. Det er
viktig at disse fylles ut og sendes digitalt innen gitt frist, da dette danner grunnlag for
bemanningen. Vi lager flotte og spennende aktiviteter for barna disse feriedagene.
Dette kan være: Go Kart, bondegårdsturer, grillturer, skøytedag, skidag, akedag, kino,
bytur, badeturer , temafester, karneval. Oppmøtetid i ferier er senest kl.09:30 om ikke
annet er gitt.

BASENE

Side 3

1.og 2.KLASSEBASEN

3. og 4.KLASSEBASEN

1 og 2.klasse holder hus i de grå bygget
over gymsalen
Anja Drzewiecka

Baseleder

Janicke

Andreas

Tove

Merete

Leah

Eira

Nina

Markus

Marius

Eva

David

Henriette

Mina Y

Shaheen

3. og 4.klasse holder hus i i øvre bygg, B inngangen
Kjetil Foss

Baseleder

Thomas

Alexander T

Mina Karoline

Joakim

Christian

Rebekka

Rodrigo

Malin

Xiao

Alexander J

Willy

Elias

Aurora

Olli

O S L O S T A N D A R D / V E D T E K T E R

o g

Å R S P L A N

Oslostandarden beskriver forventningene som dere foresatte kan ha til oss. Den beskriver også forventninger til
foresatte. Standarden består av fire områder som er valgt
ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og
standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i
Oslo. Det er nye vedtekter for AKS dette året. Årsplanen
til AKS er det verdt å ta en titt på. AKS bruker målområdene for AKS og Kunnskapsløfte når vi setter sammen aktiviteter og mål for aktivitetene . Les mer på:

http://www.ostensjo.gs.oslo.no/

A K T I V I T E T E R
AKTIVITERER I REGI
AV AKS:



Musikk/video



div sesongbetonte
aktiviteter



Dans



Jorda Rundt



Friluftsgruppe



TaeKwondo



Matgruppe



Pod kast



Bibliotek



Avis



Teater/musikk



Sjakk

AKTIVITERER I SAMARBEID MED
NÆRMILJØET:


Deichmanske bibliotek



Godlia tennis

ØSTENSJØPOSTEN

BESKJEDER

Baseleder Anja Drzewiecka
Telefon 1.-2.kl basen
23 12 63 25
Baseleder Kjetil Foss
Telefon 3. og 4.kl basen 23 12 63 16
Baselederkontoret

23 12 63 22

I starten av skoleåret skal alle fylle
ut et skjema vedrørende hjemsenK O N T A K T I N F O

TELEFON
Inspektør og leder for AKS
Hanne Elisabeth Burum
23 12 63 08
Mail: hanne.burum@ude.oslo.kommune.no

ding. Det er viktig at alle fyller ut
skjemaet, slik at vi kan vite når bar-

na skal gå eller bli hentet.
Vi ser helst at avtaler blir lagt dagen før eller på morgenen. Telefonen er rødglødende på ettermiddagen og det går dessverre ut over
barna og deres tilsyn!

ADRESSE
Østensjø Aktivitetsskole
Østensjøveien 112
0682 OSLO

M A T

U K E P L A N O G

H J E M M E S I D E N

Vi serverer et lite måltid etter
skoleslutt hver dag .

Hver base har ukeplaner som ligger på hjemmesiden
vår: www.ostensjo.gs.oslo.no —Aktivitetsskolen.

Det er kun ment som et lite mellommåltid men vi skal bestrebe
oss for å gjøre dette lille måltidet så hyggelig og næringsrikt vi
kan.

Alle oppfordres til å gå inn på ukeplanen hver
uke for å oppdatere seg på hva som skjer på
Aktivitetsskolen.

En dag i uken får barna servert
hjemmebakt brød!
I tillegg til maten vil barna få
servert frisk frukt og grønnsaker
til hvert måltid. Samt vann og
melk.

