
 

Velkommen til 

Aktivitetsskolen Brynseng 



 

Hei du! 

Så hyggelig at du skal begynne hos oss😊  

Dette heftet har vi laget spesielt til deg, 

slik at du blir bedre kjent med 

Aktivitetsskolen Brynseng. 

Vi gleder oss til du kommer!  

 
  



Hva er Aktivitetsskolen? 

 

Aktivitetsskolen er en litt annerledes plass å leke i enn 

barnehagen. Vi har noe vi kaller for basen og det er et 

stort rom med leker, tegnesaker og lesehus. Resten av 

rommene i gangen er klasserom. De låner vi noen ganger 

til aktivitet og spising. 

 

     

       

       

       

       

       

På Aktivitetsskolen kan du være både før og etter skoletid. Noen ganger kan 

man leke fritt på basen, mens andre ganger setter den voksne i gang leken. På 

morgenen kan du ta med deg matpakka hvis det ikke blir tid til å spise 

hjemme.  

I garderoben får du en fast plass du kan henge alt tøyet ditt. Den er nok 

ganske likt som i barnehagen, bare at nå er det du som må øve deg på å holde 

den ryddig. Mamma eller pappa får lov til å komme og se om du har alt som 

trengs.  

 

 

Slik ser basen ut uten pynt og leker 



 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

  

 

På Brynseng er vi opptatt av miljøet og jobber 

for å bruke minst mulig ark. Når du begynner 

på AKS, får du en tegnebok med navnet ditt 

på. I den kan du tegne, male og lime så mye du 

vil. Boka skal alltid være på AKS. 

Når skolen er slutt for dagen, kommer en 

voksen fra AKS inn i klasserommet ditt og 

roper opp alle barnas navn. Etter det 

begynner aktivitetene. På slutten av dagen når 

Ute i skolegården er det klatrestativ, husker og sklier du 

kan leke i. Vi har også et gjerde som i barnehagen, men 

ingen port med lås. Nå begynner du å bli så stor at vi 

voksne stoler på at du kan stoppe der grensa til 

skolegården slutter. De voksne på AKS skal hjelpe deg å 

følge reglene.  

 

foreldrene dine kommer for å hente deg, skal du alltid si 

fra til de voksne på AKS at du går hjem. Vi vil vite at du 

kommer deg trygt av gårde=) 

Slik ser klasserommene ut 



 

Hva gjør vi på Aktivitetsskolen? 

 

 

 

 

 

 

  

På Aktivitetsskolen kan du gjøre masse forskjellig! Vi tegner sammen og perler masse. Noen syns det er 

gøy å bygge med alle Kaplaklossene, andre liker seg best ute på fotballbanen. Vi tror at du kommer til å 

finne noe du liker å gjøre her hos oss=) 

Etter ferien skal du få være med barna i 1.klasse i uke 32. Uken etter det igjen skal du få bli kjent med 

2.klassingene også. Kanskje det er noen du kjenner fra før? Dersom du syns det er litt skummelt å skulle 

møte på de aller største barna så skal du ikke være redd, de har nemlig sin egen etasje å leke i=) 

 
Her kan du se noen av 

tingene vi har holdt på 

med før sommerferien! 



Informasjon til foresatte 

 
Hei kjære foresatt! Vi gleder oss stort til å ta imot de små håpefulle og kommer her med litt begynnelses-informasjon det kan være lurt å 

lese. 

Til høsten tar vi høyde for å ha en så normal oppstart på AKS som mulig, men med mulighet for forandringer. Vi har hatt gode erfaringer med 

et par innkjøringsdager tidligere år, men har forståelse for at alle kanskje ikke har mulighet til det etter omstendighetene. Det kan i så fall 

være lurt å avtale med de voksne på basen om hvilket telefonnummer en skal ringe dersom man har spørsmål den ene, eller den andre veien. 

 

Inngangen som er nærmest AKS-basen har bokstaven E. Det er denne dere skal bruke inntil videre.  

 

Når barnet ditt skal ha sin første dag på AKS, er det inngang E som er nærmeste inngang til base og garderobe. Det vil være tydelig merking 

av barnets plass og hvor en kan finne basen. De voksne har på seg en blå t-skjorte og navneskilt. Det er disse du skal oppsøke for å melde 

deres ankomst. Vi har samling klokken 9.30 hver dag og det er fint om barna kommer før dette og får med seg gjennomgang av dagen.  

 
I uke 32-33 må alle barn har med seg mat til 2 måltider ved bruk av full dag på AKS, samt vannflaske. Barna spiser etter samling, og et sted 

mellom 13-14.00. Normalt har vi matservering hver dag, men har under COVID-19 utbruddet ikke servert mat fra eget kjøkken. Det vil tas 

en ny vurdering på dette på et senere tidspunkt.  

Vi begynner med enkle aktiviteter i ukene før skolestart. Det aller viktigste er å bli kjent med hverandre, nye lokaler og rutiner/regler. 

Dagsrytmen kommer til å henge oppe i garderoben ved oppstart, den er noe veiledende da vi ønsker å se an barnas behov underveis. Etter 

skolestart sendes det ut egen ukeplan for AKS. Vi har åpent fra 7.30-16.45 hver dag. 

 

 

 

Kontaktinfo: 

 Telefonnummer skolens sentralbord: 22 79 40 00. Basetelefon 1-2 900 38 597 , basetelefon 3-4 481 78 430 er bemannet fra tirsdag 04.08. 

 AKS-leder Ann-Iren Male ann-iren.male@ude.oslo.kommune.no 

 Baseleder (spm. om oppstart og det daglige på basen) karine0209@osloskolen.no 

 Administrativ leder (spm. om påmelding, faktura, hel- og halvdagsplass + redusert betaling) nina.rojano@ude.oslo.kommune.no 

 

 Mvh Karine Haraldsen 

Baseleder 1-2.trinn 
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