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  Baseleder: Mette 
Mette er pedagogisk 

barnepleier med fordypning i 

spesialpedagogikk og har 

mange års erfaring som 

baseleder. 

Mette har kompetanse innen 

fagområdene natur, miljø og 

bærekraftig utvikling og fysisk 

aktivitet. 

 

Base 1: Mail til baseleder: meiva002@osloskolen.no 

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, 

trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte. Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse 

planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på 

lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er 

kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, 

har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på 

kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 

Assistent i 1A: Mukaina 
Mukaina er under pedagogisk 

utdanning. 

Hun har lang erfaring innenfor 

musikk, dans og drama. 

Mukaina har medansvar for 

aktiviteter innenfor 

fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet. 

 

Assistent i 1A: Jonas V 
Jonas har utdanning fra 

idrettslinje. 

Han spiller fotball aktivt og har 

tidligere vært turninstruktør. 

Han har kompetanse innen 

fagområdet fysisk aktivitet og 

lek. 

 

Jonas har også vært med i 

pilotprosjektet MADLAB 

 

Assistent i 1A: Irma 
Irma gikk danselinjen på 

Fagerlia Videregående Skole. 

Irma har 7 års jobberfaring 

innenfor skolen som 

spesialpedagog, kontaktlærer, 

faglærer og assistent i skolen. 

Irma har sin kompetanse 

innenfor fagområdet fysisk 

aktivitet.  

 

 
Assistent i 1A: Daniel 

Daniel er utdannet sykepleier, 

og har kompetanse innen 

sykdomsforebyggende og 

helsefremmende arbeid. Han 

fungerer som en ressurs for 

elever som trenger ekstra 

støtte i skolehverdagen. På 

fritiden liker han å trene og 

lese bøker. 

 

Assistent i 1B: Camilla 

Camilla er utdannet fotograf, 

og har sinne  interesserer 

innenfor det meste av kreativ 

utfoldelse, håndverk, dyr, natur 

og lek.  

Camilla har sin kompetanse 

innenfor fagområdet kunst, 

kultur og kreativitet. 

. 

 

Assistent i 1B: Erik 
Erik har lang erfaring som 

assistent i skole og AKS.  

Han har gjennomført 

livredderprøve i vann. 

Erik har kompetanse innen 

fagområdene fysisk aktivitet 

og natur, miljø og bærekraftig 

utvikling. 

 
Assistent i 1C: Nargis 

Nargis har flere års erfaring 

som assistent på AKS. 

For tiden er Nargis under 

utdanning som barne- og 

ungdomsarbeider. 

Nargis har kompetanse innen 

fagområdene kunst, kultur og 

kreativitet og fysisk aktivitet. 

 

 

Assistent i 1C: Simon 
Simon har flere års erfaring 

som assistent på skole og AKS. 

I skoletiden jobber Simon som 

assistent i M-klassen på 

Marienlyst skole. 

Simon har kompetanse innen 

fagområdene fysisk aktivitet 

og lek, samt natur, miljø og 

bærekraftig utvikling. 

 

 

 

Assistent i 1C: Anders 
Anders har erfaring som 

assistent på skole og AKS. 

I skoletiden jobber Anders som 

assistent på 1. trinn. 

Anders har tidligere vært 

turntrener og spilt fotball.  

Han har interesse innenfor 

vinteridrett og har sin 

kompetanse innen fagområdet 

fysisk aktivitet.  
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Baseleder: Jonas 
Jonas er utdannet 

automasjonsingeniør og har 

medansvar for IKT-biten på AKS 

Han har gjennomført 

livredningsprøve i vann.  

Jonas har kompetanse innen 

fagområdene fysisk aktivitet og 

natur, miljø og bærekraftig 

utvikling. 

 

Base 2 – Mail til baseleder: joula004@osloskolen.no  

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, 

trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte. Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse 

planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på 

lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er 

kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, 

har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på 

kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 

Assistent i 2A: Tove 
Tove har mange års erfaring 

som assistent i skole og AKS. 

Tove jobber i spesialklassene i 

skoletiden, og er hos oss på 

MAKS etter skoleslutt. 

Tove har sin kompetanse innen 

fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet. 

 

 

Lærling i 2A: Hilal 
Hilal er nå under utdanning 

som barne- og 

ungdomsarbeider. 

Hun er nå inne i sitt 2. år som 

lærling hos oss på MAKS.  

I skoletiden jobber hun i 

 S-klassen.  

 

Lærling i 2A: Tia 
Tia er nå under utdanning som 

barne- og ungdomsarbeider. 

Hun er nå inne i sitt 2. år som 

lærling hos oss på MAKS.  

I skoletiden jobber hun  

på 2. trinn.   

 

Assistent i 2B: Amadou 
Amadou har flere års erfaring 

som miljøarbeider. Fullført kurs 

som barn og ungdomsarbeider. 

Han har erfaring fra arbeid i 

kolonihager og har medansvar 

for drift i skolehagen. Amadou 

har kompetanse innen 

fagområdet natur, miljø og 

bærekraftig utvikling.

 

 

Lærling i 2B: Qudsia 
Qudsia er nå under utdanning 

som barne- og 

ungdomsarbeider. 

Hun er nå inne i sitt 2. år som 

lærling hos oss på MAKS.  

I skoletiden jobber hun 

 på 6. trinn.  

 

Assistent i 2C: Marit 
Marit har erfaring fra jobb som 

skoleassistent og tidligere vikar 

på aktivitetsskolen. 

 Hun har tatt et årsstudium i 

pedagogikk og liker å være 

aktiv og sosial.  

Marit har kompetanse innen 

fagområdet fysisk aktivitet. 

 

 

Assistent i 2C: Zeliah 
Zeliah har mange års erfaring 

fra arbeid som assistent i 

Aktivitetsskole. Hun er fast 

kursholder på 2.trinn innen 

kunst og håndverk. 

Zeliah har kompetanse innen 

fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet 
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  Baseleder: Kristina 
Kristina er utdannet innen dans 

og er ferdigutdannet 

barnevernspedagog. Hun har 

erfaring som danseinstruktør 

for barn. Hun snakker også 

russisk. 

Kristina har kompetanse innen 

fagområdene fysisk aktivitet og 

kunst, kultur og kreativitet. 

 

Base 3: Mail til baseleder: krria007@osloskolen.no 

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, 

trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte. Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse 

planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på 

lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er 

kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, 

har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på 

kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 

Assistent i 3A: Elisabet 
Elisabet har en bachelor i 

pedagogikk med fordypning i 

psykologi og Montessori 

pedagogikk. Etterutdanning i 

konsekvenspedagogikk 1. 

pedagogisk utdanning. Hun har 

hatt kurs innen fagområdene 

fysisk aktivitet og lek, samt 

natur, teknikk og miljø. 

Lærling i 3A: Siré 
Siré er nå under utdanning som 

barne- og ungdomsarbeider. 

Hun er nå inne i sitt 2. år som 

lærling hos oss på MAKS.  

I skoletiden jobber hun 

 i M-klassen.  

 

Assistent i 3B: Julia 
Julia har flere års erfaring som 

skole og Aks assistent. 

Hun har formell kompetanse 

innen biologi. 

Julia har kurs innen 

fagområde: natur, miljø og 

bærekraftig utvikling og kunst 

kultur og kreativitet. 

 
Assistent i 3C: Syver 

Syver er musiker. Han har flere 

års erfaring fra arbeid som 

assistent på Aktivitetsskole. 

Han er sertifisert 

sjakkinstruktør og har 

livredningsprøve i vann. Syver 

har kompetanse innen 

fagområdene kunst, kultur og 

kreativitet, natur, miljø og 

bærekraftig utvikling. 

 

Assistent i 3C: Harumi 
Harumi har lang erfaring fra 

arbeide med barn i barnehage 

og skole. Hun har utdanning 

innen rehabilitering og idrett 

og har arbeidet som instruktør 

innen dans og kroppsøving. 

Harumi har kompetanse innen 

fagområdene: fysisk aktivitet 

og kunst, kultur og kreativitet.
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E-post: annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no E-post: nina.hansen@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Baseleder: Carl André 
Carl André er utdannet danser 

og musikalartist fra Bårdar 

Akademiet. Carl André har 

jobbet som lærer i moderne 

dans på VGS, og hatt flere kurs 

og workshops i dans og teater 

på Østlandet. Carl André har 

sin kompetanse innen 

fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet. 

Base 4: Mail til baseleder: cajoa014@osloskolen.no  

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, 

trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte. Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse 

planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på 

lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er 

kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, 

har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på 

kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 

Assistent 4. trinn: Haris 
Haris har kompetanse innen 

idrettsfag og lang erfaring fra 

arbeid med barn i barnehage 

og skole. 

Han har ansvar for drift av 

skolehagen. 

Haris har kompetanse innen 

fagområdene natur, teknikk og 

miljø og mat og helse. 

 

 

Assistent 4. trinn: Youssef 
Youssef har erfaring som 

assistent i skole og AKS. Han 

har spilt fotball aktivt over 

flere år. Han har sin 

kompetanse innen fagområdet 

fysisk aktivitet og lek. Youssef 

er med å drifte 4. 

klasseklubben i år.  

 

 

Administrasjonen og kjøkken på MAKS 
 

AKS-Leder: Nina Hansen Løvaas 

  

 

 

  

 

 

Fakturering: Anne Fredrikke Haugen 
 

 

 

 

 

 

 

Kjøkkensjef: Jegatheeswary Sivanantharajah 

.  
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