
Møte med AKS og FAUs AKS-gruppe 8. desember 2016 

Til stede: Heidi Slåen, May-Len Skilbrei, Gudrun Kolstad, Hans Sigurd Gundersen 

 

Møtet ble avholdt for å holde kontakten mellom FAU og leder av AKS, og for å sikre foreldregruppa 

informasjon om opplegg rundt mat og aktiviteter i regi av AKS og i regi av eksterne aktører.  

 

Matservering 

AKS serverer nå mat tre dager i uka. De bytter på å servere brødmat, varmmat og yoghurt/müsli. 

Matserveringen foregår på den enkelte base i motsetning til i fjor, og gjennomføres rett etter 

skoletid.  

Barna får daglig beskjed om når det er spisetid. Det er ikke alle som er sultne, og som ikke spiser opp 

maten sin. Personalet kan ikke tvinge dem, men de oppfordrer dem til å spise. Foreldrerepresentantene 

mener at det kan handle om manglende tilrettelegging. Gudrun la vekt på at foreldre som opplever det 

slik kan ta kontakt, så skal AKS følge det opp.  

I fjor diskuterte AKS-gruppa muligheten for å søke prosjektpenger fra ulike fond og stiftelser for å 

sikre midler til mataktiviteter. Dette ble gjort våren 2016, men det ble dessverre avslag på søknadene. 

Gudrun fortalte at matserveringen går lettere i år enn forrige skoleår fordi man nå serverer mat på 

basene. De bruker Mat- og helse rommet til oppvask, og dette skal over nyttår opprustes med nye 

maskiner. AKS-gruppa har tidligere spurt om ikke barna kan delta med i matlaging, og i år gjør de det 

i feriene. I tillegg får elever på 3. trinn tilbud om å delta på "Mattematgruppa" våren 2017. Årsplanen 

ligger på skolens hjemmeside.  

 

Aktiviteter  

Gudrun informerte om hva som foregår av aktiviteter i AKS-tiden nå, og hvilke som vil starte opp 

over jul. AKS har hatt et samarbeid med VIF innebandy om et prøvetilbud for tredje og fjerde trinn i 

høst. Over nyttår vil også andre trinn få tilbudet. Dette vil foregå ut februar, og så vil AKS evaluere 

tilbudet. Håpet er at denne aktiviteten kan foregå fram til sommeren. Det organiseres også 

fotballtrening i samarbeid med VIF, sjakk på skolen i regi av Kampen på brettet, kurs i langrenn som 

tilbys av Skiforeningen, slalåmkurs og aktiviteter på barnebondegården. I tillegg samarbeider AKS 

med FRIGO og naboskolene om aktiviteter i feriene. AKS har nå dialog med en lokal 

barneteatergruppe som er interessert i samarbeid. Det har vært etterspørsel etter en friluftslivsgruppe, 

men dette har det ikke vært mulig å organisere av økonomiske grunner. Foreldrerepresentantene tok 

opp en diskusjon fra forrige skoleår om hvorvidt det er mulig å samarbeide med Oslo kommunale 

kulturskole. Spørsmålet om AKS skal tilby flere betalingsaktiviteter i samarbeid med eksterne aktører 

er et prinsipielt et, som FAU bør diskutere. 

 

Foreldrerepresentantene spurte om det kunne være mulig å ha skating og sparkesykkelkjøring på 

Jordal som en aktivitet for elevene.  

 

Fra uke 4 blir det arrangert kodekurs for fjerdetrinn i regi av Utdanningsetaten gjennomført med 

ungdomsskoleelever som instruktører på datarommet. Alle på fjerde trinn vil få tilbud via påmelding. 

Det er også mange læringsstøttende aktiviteter som gjennomføres internt i regi av ansatte. Personalet 

er velutdanna og stabile. Mange drar i gang egne aktiviteter på basene som leker, juleverksted o.l. To 

ansatte har tatt årstudium i aktivitetsskolepedagogikk på høgskole, og to starter på studiet over jul. 

 



 

 

 

 

Halvårsplaner som beskriver innhold i aktivitetene fra uke til uke ligger på skolens hjemmesider.  

 

Interne aktiviteter er følgende:  

Første trinn: Lesefilosofene, bondegårdsgruppe, lesestund på ettermiddagen, Lille Zebra (kunst og 

håndverk) og ballspill.  

 

Andre trinn: Lesefilosofene (læringsstøtte i form av lek i liten gruppe), Lille Zebra, ballspill, 

bondegårdgruppe, lesestund på ettermiddagen, og en danse og teatergruppe starter opp i januar.  

 

Tredje trinn: gymaktivitet på mandager, Mattemat, lesestund og Zebra.  

 

Fjerde trinn: Zebra, "Just dance", gymaktivitet.  

I tillegg er, som nevnt over, koding for kids under planlegging, og aktiviteter i samarbeid med eksterne 

instruktører.  

 

Annet 

Foreldrerepresentantene tok opp klager på AKS som foreldre og elever har fremmet. Det ene er en sak 

som har blitt diskutert flere ganger i møtene mellom AKS og FAUs AKS-gruppe, nemlig at barn og 

foreldre forteller at ansatte ikke bidrar til å gjøre den siste tiden før AKS’ stengetid hyggelig, men i 

stedet gjør barna klare til å gå hjem og lar dem stå og vente. Det er viktig at også tiden før stengetid på 

AKS er hyggelig for barna, og dette er noe Gudrun lovet å følge opp.  

  

Antall barn som går på AKS er ganske stabilt, men i år er det flere barn innmeldt på grunn av en ekstra 

1. klasse. En del barn har deltidsplass og en del slutter på AKS i fjerde trinn, og dette svekker AKS' 

økonomi, noe det er viktig at foreldrene er klar over.  

 

 


