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Velkommen til Marienlyst Aktivitetsskole, 

MAKS! 

Vi på Maks gleder oss til at du skal begynne hos oss! Vi tror nok at du er litt 

spent, og at det kanskje kiler litt i magen? Vi er også litt spente på å bli kjent 

med deg, men mest av alt gleder vi oss! Vi skal ha morsomme og 

læringsstøttende aktiviteter. Ikke minst vil du få mange nye venner!  

På MAKS vil du møte barn fra 1. – 4.klasse. MAKS er delt inn i fire baser fordelt trinnvis. Du 
skal begynne på førsteklassebasen.  

 
Oppstart for våre nye førsteklassinger 
 
MAKS åpner mandag 2. august. Erfaringsmessig er det er mange barn som ønsker å starte 
denne dagen. For å sikre at alle får en god start har vi satt et tak på maks 16 elever de ulike 
oppstartsdagene. Dersom dere ikke får ønsket startdato vil vi ta kontakt med dere. 
 
Aktivitetsskolen er litt annerledes organisert enn barnehagen. Plutselig så er man skolebarn, 
og får litt mer ansvar. For noen kan overgangen bli litt voldsom, til og med for mamma og 
pappa!  På Maks er vi flere barn, litt færre voksne og muligens et større ute- og inneområde 
enn du er vant til fra barnehagen. Dette vet vi kan være litt uvant i starten. Vi voksne på 
Maks har lang erfaring med oppstart, og vil skal hjelpe og trygge dere. Vi skal bli kjent med 
hverandre, bli litt kjent i nærområdet og med Marienlyst skole. Vi skal øve litt på regler og 
rutiner.  Ikke minst skal vi ha det kjempegøy! Vi er helt sikre på at vi sammen skal sørge for 
at oppstarten vil gå veldig fint! 
  
Den første tiden vil vi dele alle barna i mindre grupper. Dette gjør vi for at vi skal få litt ro til å 
bli kjente med hverandre. 
Den første dagen får de ulike gruppene et starttidspunkt, for eksempel kl. 09.00. Da vil vi 
møte deg på trappen ved hovedinngangen. Du vil bli tatt imot av den voksne som har 
ansvaret for din gruppe, du får utdelt en gruppe, for eksempel gul gruppe. Sammen finner vi 
garderobeplass og navnelapp.  
Vi bruker denne dagen på å bli kjent med hverandre og de andre barna i gruppen. Vi går en 
liten runde rundt på skolens område, og har rolige aktiviteter inne i klasserommene. Vi 
spiser en matpakke og har litt utetid etterpå.  
Vi oppfordrer mamma og pappa til å holde seg i nærheten, dersom de har mulighet – men 
helst ikke inne på skolens område. Vi vil sørge for at vi har telefonnummeret slik at vi kan 
ringe om det er noe vi vil fortelle, eller om vi har noen spørsmål. Av erfaring vet vi at det gjør 
det litt lettere for oss å bli kjent med deg når vi kan være litt alene sammen. 
 
Vi anbefaler at man har litt kortere dager den første uken. Muligens kun 2-3 timer den første 
dagen? Så kan man gradvis øke tiden utover uken.  
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Dersom du har behov for ekstra tid sammen med mamma eller pappa, eller trenger en 
tilpasset oppstart, er det viktig at dere i forkant tar kontakt med baseleder på 1.trinn. 
Sammen vil vi finne en måte å sikre den gode starten på. Man kan også ringe eller sende en 
e-post Aks-leder, Nina Hansen Løvaas. Kontaktinformasjon finner dere på skolens 
hjemmeside. 
 
MAKS er åpen hver dag, både før og etter skoletid. I skolens ferier holder vi åpent hele 
dagen, og har masse spennende opplegg og mange fine turer. Vi lager alltid eget 
ferieprogram som vi sender ut i forkant av feriene. Her skriver vi om hva vi skal gjøre, og om 
hva du trenger og ha med deg. På "vanlige dager" har vi også mange forskjellige aktiviteter 
du kan være med på. Noen aktiviteter må du melde deg på, mens andre kan du bli med på 
akkurat når det måtte passe for deg. Hver uke sender vi ut en ukeplan, slik at dere hjemme 
kan se hvilke aktiviteter vi skal ha. Ukeplanene fra skolen og Maks vil bli sendt ut i portalen.  
 
Vi håper du kommer til å trives sammen med oss, og 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 noe om hva hver eneste Aktivitetsskole skal tilby av 
læringsstøttende aktiviteter innenfor forskjellige fagområder. Dette er det mulig å lese mer 
om på skolens hjemmeside. Her kan dere også laste ned Rammeplanen i sin helhet.  
 
I tillegg til Rammeplanen har vi også "Oslostandarden". Dette er en forventningsavklaring 
mellom Aktivitetsskolen og foresatte. Den er lik for hele Oslo og sier noe om hva man som 
foresatt kan forvente av Aktivitetsskolen med tanke på blant annet aktiviteter, informasjon 
og oppfølging. Den har i tillegg en del om hva Aktivitetsskolen kan forvente av de foresatte. 
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Praktisk informasjon og rutiner 

Organisering:  

Aktivitetsskolen organiseres av utdanningsetaten, og rektor Knut Erik Brændvang har 

overordnet ansvar. Monica Dagstad er undervisningsinspektør for 1. – 3.trinn, og 

Aktivitetsskoleleder heter Nina Hansen Løvaas. Hun har ansvaret for den daglige driften av 

AKS.  

Åpningstid:  

07.30 – skolestart og fra skoleslutt – 16.45 
 
(I skoleferier: 07.30 – 16.45) 
 

Morgenåpning 07.30 – skolestart: 

I oppstartsperioden foregår morgenåpningen i de ulike klasserommene. Dette gjør vi i 

hovedsak for å skjerme de nye elevene våre. Det er mye som er nytt og skal læres.  Når vi er 

blitt trygge og kjente går vi over til felles morgenåpning med de andre basene.  

Morgenåpningen vil da foregår på 1.trinnsbasen. Vi er opptatt av at det skal være en rolig og 

trygg start på dagen. Foresatte har ansvaret for at barna krysses inn i våre lister. Dette gjøres 

ved at man går til resepsjonen på Maks og sier at nå har barnet kommet for dagen. Flere 

barn velger å leke i skolegården før skolestart, de voksne på Aks har kun oversikt over barn 

som er krysset inn. På morgenåpningen liker noen å spise medbrakt frokost, mens andre 

liker å tegne, spille spill, perle eller bygge lego. 15 minutter før skolestart vil vi gå ut i 

skolegården og leke litt før vi skal stille opp klassevis for å vente på læreren din.  

 

Ved skoleslutt:  

En voksen fra Maks kommer inn i klasserommet. Læreren avslutter dagen, og lar den voksne 

på Aks krysse inn barna som skal være på Maks. Vi har deretter spisetid og mange ulike 

morsomme læringsstøttende aktiviteter. 

Måltid:  

Vi spiser kl. 14:00 hver dag – bortsett fra de dagene vi har heldagsåpent. Da lager vi en egen 
felles ukeplan for hele AKS.  
Fem dager i uken serverer vi mat på AKS. Mattilbudet er ment å være et mellommåltid. 
Menyen vil være presentert på ukeplanene våre. Dersom det er spesielle mathensyn, for 
eksempel allergier, er det viktig at dette føres inn på Maks-avtalen som dere får utdelt første 
dag. 
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Ukeplaner og Maks-post. 

Hver uke sender vi ukeplanen i portalen. Det er viktig at man holder seg oppdatert på planer 
og beskjeder. Vi sender også jevnlig ut Maks-post. Her kan dere lese litt om hva vi gjør, og 
kanskje også få se litt bilder fra hverdagen. Vi trenger tillatelse fra dere foresatte før vi kan ta 
bilder av deres barn. Samtykke gir dere eventuelt i Maks-avtalen som dere får utdelt første 
dag. 

Utetid: 
Vi er mye ute og leker både i skolegården og på Lekern (parken ved skolen) både sommer og 
vinter.  I ferier drar vi også noen ganger på lengre tur med de andre basene. For eksempel på 
museum eller andre fine turområder.  
 
Klær:  
Det er viktig at barna alltid har tilstrekkelig med skiftetøy og klær tilpasset årstid på 
garderobeplassen sin. Vi er glade i å være ute, nesten uavhengig av vær.  Garderobeplassen 
bør sjekkes før man går hjem for dagen, slik at man har oversikt over hva man eventuelt 
trenger til neste dag. Husk å merke klær og utstyr med navn. Umerket tøy som kommer på 
avveie blir lagt i glemmekassa, denne blir tømt med jevne mellomrom.  
 
Hel – og halvplass:  

De barna som har hel plass på AKS står fritt til å disponere AKS i hele åpningstiden, og alle 
dagene i skolens ferie- og fridager, når AKS holder åpent.  
 
Gratis kjernetid (halv plass) 

• Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid 
• Inntil 12 timer per uke. To timer er forbehold morgenåpning uavhengig om man 

benytter morgenåpning eller ikke 
• 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt) 
• På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ 

dag  
• du ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om 

heltidsplass. 
 

Du må søke om plass selv om du bare skal benytte deg av gratis deltidsplass etter skoletid. 

Endring/oppsigelse av plass:  

Ved endring eller oppsigelse av plass skal dette gjøres skriftlig i form av skjemaene "Søknad 
om plass" og "Oppsigelse av plass". Disse skjemaene finner du på hjemmesiden til Marienlyst 
skole. Endring og oppsigelse må gjøres skriftlig med en måneds varsel fra den 1. i måneden.  

Har dere spørsmål, send oss en e-post. Kontaktinformasjon finner dere på skolens 
hjemmeside. 

Henting/Utkryssing:  

AKS opererer med lister for inn- og utkryssing av barn. Det er veldig viktig at foresatte 
krysser ut barnet hos kryssebokansvarlig ved henting. På Maks-avtalen dere fyller ut første 
dag, kan dere oppgi flere personer som kan hente barnet deres. Vi sender ingen barn hjem 
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om ikke dette er registrert i våre lister. Ved faste avtaler vedrørende hjemsending/henting 
må vi få skriftlig beskjed, da oppdaterer vi våre lister. Skriftlige beskjeder gis ved:  
SMS MAKS, send MLY AKS «Din melding» til 417 16 112 

Kontakt og informasjon:  

All informasjon kommer i hovedsak til å kommuniseres via e-post og Portalen. Det er viktig å holde 
seg oppdatert på planer og viktige beskjeder. Dersom dere har andre viktige beskjeder eller spørsmål 
kan dere selvfølgelig ta kontakt med oss på e-post eller tlf:   
 
Mette Iversen, baseleder 1.trinn:  
mette.iversen@osloskolen.no 
22 93 24 55 direkte til AKS (Kontortid fra kl.08.00-12.00) 
 
Nina Hansen Løvaas, Aktivitetsskoleleder 
nina.løvaas@osloskolen.no  
22 93 24 50 (kl. 08.00-16.00) 

  

mailto:nina.løvaas@osloskolen.no
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Notater: 
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