
 

 

Året rundt for Lutvann Aktivitetsskole 

 
 

Praktiske områder 
 

Morgenåpent 
 AKS har åpent på Eventyrskogen  

            (bygg C) hver dag fra kl. 07.30-08.30 for alle som 

            er innmeldt i ordningen.   

 

Frokost 
 Alle elever fra 1. og 2. trinn har tilbud om frokost 

på Eventyrskogen (bygg C) fra kl. 07.30-08.10 

mens alle elever på 3. og 4. trinn har tilbud om 

frokost på Heimkunnskapen (bygg D). De av 

elevene på 3. og 4. trinn som ikke ønsker frokost, 

kan være på Eventyrskogen under morgenåpent. 

Ettermiddagsåpent  AKS har åpent etter undervisningstid til kl. 16.45. 

 

 

 

Ettermiddagsmåltid 

 AKS serverer ett lett ettermiddagsmåltid mellom  

       kl. 13.30 og 15.00 mandager, onsdager og         

       fredager. Tirsdager og torsdager har elevene med  

       seg matpakker og AKS serverer melk. 

 

 

 

Skolens ferier 

 AKS har heldagsåpent fra  

      kl. 07.30-16.45 når elevene har undervisningsfri i  

      høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og  

      sommerferien (juni og august).   

 

Aktivitetsskolen stengt 
 AKS er stengt i hele juli, julaften, nyttårsaften og 

ved offentlige hellig- og høytidsdager. 

 

 

Søknadsfrist 
 Hovedopptak: 1. april. For øvrig løpende opptak 

hele året hvis det er ledige plasser. 

 

 

Oppholdsbetaling 
 Graderte satser per 01.08.2016: 

      Heldagsplass: 2848 – 1117 – 608 

      Halvdagsplass: 1925 – 718 – 391 

      Gratis kjernetid 1. trinn (halvdagsplass/12 t/u) 

      Heldagsplass gratis kjernetid 1. trinn: 

      923 – 399 – 217 

 

Fagområder 
 

 

 

Oslostandarden for 

Aktivitetsskolen 

 

 Beskriver forventninger som foresatte kan ha til 

AKS og forventninger som AKS kan ha til 

foresatte. Standarden består av fire områder som er 

valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for 

Aktivitetsskolen: 

1. Innhold og ambisjoner 

2. Trygghet, trivsel og omsorg 

3. Struktur og forutsigbarhet 

4. Dialog og samarbeid 



 

 

Rammeplanen 
 Er retningsgivende for innhold og organisering av 

AKS. Med utgangspunkt i rammeplanen lager vi 

lokale planer for Lutvann Aktivitetsskole. 

 

 

 

Lokale planer 

 Mål og innhold er strukturert rundt følgende seks 

målområder: 

 Natur, teknikk og miljø 

 Fysisk aktivitet og lek 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Mat og helse 

 Lekser og fordypning 

 Sosiale ferdigheter 

 

Månedsplaner/ukeplaner 
 Vi lager detaljerte månedsplaner/ukeplaner med 

utgangspunkt i AKS`s lokale planer og skolens 

tema- og fagplaner fra 1. – 4. trinn. 

 I skolens ferier har vi egne planer. 

Foreldresamarbeid 
 

Foreldremøter 
 AKS-leder deltar også på skolens foreldremøter i 

mai og på foreldremøte første skoledag for 

skolestartere. 

 Det vil bli avholdt et eget foreldremøte på AKS i 

løpet av september/oktober måned for 1. trinn. 

 AKS-leder deltar på skolens foreldremøter for 

 2. – 4. trinn 

Foreldresamtaler  Vi har foreldresamtaler etter behov. 

 Vi kan også være tilstede på utviklingssamtaler 

hvis det er et ønske fra lærer eller foresatte. 

 

FAU 
 AKS-leder deltar gjerne på FAU-møter, hvis det er 

ønskelig, i forbindelse med saker som vedrører 

AKS. 

 

Driftsstyret 
 AKS-leder deltar gjerne på Driftsstyremøter, hvis 

det er ønskelig, i forbindelse med saker som 

vedrører AKS. 
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Torhild Valldal 

Leder for AKS 

Lutvann skole 


