
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ansatte på Base 1  

Assistent i 1C: Erik 

Erik har lang erfaring som 

assistent i skole og 

aktivitetsskole. 

Han har gjennomført 

livredderprøve i vann. 

Erik har kompetanse innen 

fagområdene fysisk 

aktivitet og natur, teknikk 

og miljø. 

 

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 1B: Zeliah 
Zeliah har mange års 

erfaring fra arbeid som 

assistent i Aktivitetsskole. 

Hun er fast kursholder på 

1.trinn innen kunst og 

håndverk. 

Zeliah har kompetanse 

innen fagområdet kunst, 

kultur og kreativitet. 

 

Assistent i 1A: Kristine 

  

Kristine har lang erfaring 

som assistent i skole og 

aktivitetsskole.. 

Kristine har  kompetanse 

innen fagområdene fysisk 

aktivitet og kunst, kultur 

og kreativitet. 

 

 

Baseleder: Mette 
Mette er pedagogisk 

barnepleier med 

fordypning i 

spesialpedagogikk. 

Hun har mange års 

erfaring som baseleder. 

Mette har kompetanse 

innen fagområdene natur, 

teknikk og miljø og fysisk 

aktivitet og lek. 

 

Assistent i 1A: Nargis 
Nargis har flere års 

erfaring som assistent på 

Aktivitetsskole. 

For tiden er Nargis under 

utdanning som barne-  og 

ungdomsarbeider. 

Nargis har kompetanse 

innen fagområdene kunst, 

kultur og kreativitet og 

fysisk aktivitet og lek. 

 

 

 
Assistent i 1B: Simon 

Simon har flere års 

erfaring som assistent på 

skole og Aktivitetsskole. 

I skoletiden jobber Simon 

som assistent i M-klassen 

på Marienlyst skole. 

Simon har kompetanse 

innen fagområdene fysisk 

aktivitet og lek, samt 

natur, teknikk og miljø. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ansatte på Base 2 

Assistent i 2C: Fanny 

 

 Fanny har erfaring som 

assistent i skole og 

aktivitetsskole.. 

Fanny har  kompetanse 

innen fagområdene fysisk 

aktivitet og kunst, kultur 

og kreativitet 

Vi har fokus på at elevene 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 2B: Mats 

Mats er musiker og 

utdannet lydtekniker. 

Han har flere års erfaring 

som assistent i skole og 

Aktivitetsskole. 

Han har gjennomført 

livredningsprøve i vann. 

Mats har kompetanse 

innen fagområdene kunst, 

kultur og kreativitet og 

fysisk aktivitet og lek. 

 

Assistent i 2A: 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, 

teknikk og miljø. 

 

 

 

Baseleder: Siri  
Siri er utdannet 

dramapedagog. 

Hun har flere års erfaring 

fra Aktivitetsskole og 

Sommerskolen i Oslo. 

Siri har i år ansvaret for 

fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet, og har også 

kompetanse innen fysisk 

aktivitet og lek. 

 

Assistent i 2A: 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 2B: 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, teknikk og miljø. 

Følger elev: 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 lek og kunst, 

kultur og kreativitet. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ansatte på Base 3 

Assistent i 3C: 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. 

 

 

Vi legger 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 Oslostandarden 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 driver, 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 3B: Pål 
Pål har utdanning innen 

estetiske fag. 

Han har 10 års erfaring 

innen dans og teater. 

På fritiden jobber han med 

musikkproduksjon.  

Pål har kompetanse innen 

fagområdene kunst, kultur 

og kreativitet og fysisk 

aktivitet og lek. 

 

Assistent i 3A: Jonas 
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 

 

 

 

Baseleder: Jonas  
Jonas er utdannet 

automasjonsingeniør. 

Han har diverse kurs innen 

fagområdet natur, teknikk 

og miljø og har medansvar 

for IKT-biten på AKS. 

Han har livredningsprøve i 

vann. 

Jonas har kompetanse 

innen fagområdene fysisk 

aktivitet og lek og natur, 

teknikk og miljø. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ansatte på Base 4  

Assistent i 4C: Haris 

Haris har kompetanse 

innen idrettsfag og lang 

erfaring fra arbeid med 

barn i barnehage og skole. 

Han har gjennomført 

livredderprøve i vann. 

Han har ansvar for drift av 

skolehagen. 

Haris har kompetanse 

innen fagområdene natur, 

teknikk og miljø og mat og 

helse. 

 

 

Vi legger 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 Oslostandarden som 

dere kan lese mer om ved å klikke inn på lenken under. Vi tilbyr flere 

morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom 

året på MAKS. Dette er kurs som de ansatte driver, og det koster ikke 

noe ekstra å være med. 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. Hver mandag, onsdag og fredag 

arrangeres 4.-klasseklubb i 4 etasje. Elevenes medbestemmelsesrett 

er med på å forme innholdet.  

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

 

Assistent i 4B: Julia 

 

Julia har flere års erfaring 

som skole og Aks assistent. 

Hun har formell 

kompetanse innen biologi. 

Julia har kurs innen 

fagområde: natur, teknikk 

og miljø og kunst kultur og 

kreativitet. 

Assistent i 4A: Elisabet 
Elisabet har pedagogisk 

utdanning. 

Hun har hatt kurs innen 

fagområdene fysisk 

aktivitet og lek, samt 

natur, teknikk og miljø. 

 

 

 

 

 

Baseleder: Jonas  
Jonas er utdannet 

automasjonsingeniør. 

Han har diverse kurs innen 

fagområdet natur, teknikk 

og miljø og har medansvar 

for IKT-biten på AKS. 

Han har livredningsprøve i 

vann. 

Han har sin kompetanse 

innen fagområdene fysisk 

aktivitet og lek og natur, 

teknikk og miljø. 

 

 
Assistent: Youssef 

Youssef har erfaring som 

assistent i skole og 

Aktivitetsskole. 

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.  

 

 

 

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


 

 

Lærlinger ansatte på MAKS  

Lærling i 2B: Siré 

Siré er nå under utdanning 

som barne-  og 

ungdomsarbeider. 

 

 

Lærling i 1A: Tia 

Tia er nå under utdanning 

som barne-  og 

ungdomsarbeider. 

 

Lærling i 1A: Qudsia 

Qudsia er nå under 

utdanning som barne-  og 

ungdomsarbeider. 

 

 

 

 

Lærling i 3B: Hilal 
Hilal er nå under 

utdanning som barne- og 

ungdomsarbeider. 

 

 

 

 

Marienlyst skole og Aktivitetsskole er en lærebedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere. Lærebedriften 

velger selv hvilke elever de ønsker å ansette som lærling i bedriften. Lærlingen blir ansatt i læretiden, som normalt 

sett er to år. I læretiden skal lærlingen få opplæring etter en læreplan, og bli rustet til å gå opp til en fagprøve i 

faget. Når læretiden er over opphører ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som 

fagarbeider i bedriften om det er ønskelig for partene. 


