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Formål
Aktivitetsskolene skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som 
omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens 
undervisningstid. 
Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser, skal tilbudet preges av 
barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS skal være en 
læringsstøttende arena og bidra til å styrke barnas faglige utvikling. AKS skal omfatte 
både ute- og inneaktiviteter.
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Ledelse og medarbeider
Ledelse

På Jeriko Aktivitetsskole har rektor det overordnete administrative og faglige ansvaret 
for AKS. Leder for AKS er organisert som en del av skolens ledelse og har høyere 
pedagogisk utdanning. Lederen for AKS skal sørge for at elever og foresatte involveres i 
planleggingen av det lokale tilbudet ved den enkelte AKS. 

Medarbeider

De voksne har et ansvar for å skape gode relasjoner til hver elev. Voksne må sette seg inn 
i elevenes situasjon, ha et positivt syn på elevene og evne til å se bak elevenes adferd.

Medarbeiderne i AKS skal være aktivt med i planleggingen av det helhetlige tilbudet i 
AKS. Hver medarbeider har et ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
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Et trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen og i AKS. Trivsel og tilhørighet er svært viktig for den enkelte elevs 
livsmestring. AKS-medarbeidere har et viktig ansvar og følger skolens handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø.

Opplæringsloven §9a-2 omhandler retten til eit trygt og godt skolemiljø.

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Tema Mål

Følge regler Barna kan og følger reglene på aktivitetsskolen.

Vennskap Barna trives på aktivitetsskolen og har mange venner. Barna leker på 
tvers av alder, religion og kjønn. Barna opplever lite konflikt og har et 
fint samspill seg imellom.

Trygghet Barna føler trygghet, trivsel og tilhørighet på Aktivitetsskolen.

Orden Barna holder orden på plassen sin, og rydder opp etter seg i lek- og 
spisesituasjon. Barna kan ta imot en beskjed å utføre den

Krenkende adferd Barna vet hva krenkende adferd er, og sier fra hvis de selv eller noen 
andre ikke har det bra. Barna føler at de alltid blir sett og hørt.
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Barns medvirkning

Elevene skal inspireres til å medvirke i utformingen av tilbud som gis på AKS. 

Elevene har rett til å si sin mening og bli hørt i alt som handler om dem. 

Medarbeidere i AKS tar hensyn til dette i arbeidet med elevene.

Aktivitet Mål

Barnesamtaler Bli kjent med barna og sikre at barna trives på AKS og 
har venner.

AKS - rådet Barnas mening skal bli hørt. De skal få være delaktige i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet.

Evaluering av aktiviteter Sikre gode aktiviteter for barna på AKS



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Matservering

Måltidet er en viktig arena som i tillegg til å gi nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner, også 
er en sosial arena som skal brukes til samtale og språkstimulering.

Jeriko AKS samarbeider med Geitmyra kultursenter for å øke kompetansen blant de ansatte. Samtidig 
innføre mer økologisk mat, mindre matsvinn og følge helsedirektoratets kostråd. 

Aktivitet Mål

AKS måltidet Barna har kunnskap om ernæring og sunt kosthold, samt 
bordskikk og sosiale ferdigheter rundt matbordet.

Hygiene Barna kjenner betydningen av og praktiserer god hygiene 
ved toalettbesøk, måltider og etter aktiviteter.

Bordskikk Barna skaper trivsel og har gode rutiner rundt et måltid for 
eksempel matro, sitte til alle er ferdige og vente på sin tur.
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Samarbeid og sammenheng

Det skal være en tydelig sammenheng mellom det elevene lærer i undervisningstiden og det de møter på 
AKS. AKS og skolen har ansvaret for de samme elevene, bare til ulike tider av dagen.

Aktivitet Mål

AKS leder har ukentlige møter med ledelsen 
og sosiallærer

Sikre at vi har en helhetlig forståelse for barna på skole 
og AKS

AKS ansatte har møte med MerLærings
teamet

Sikre faglige sammenhengen mellom skole og AKS. Få 
kjennskap til elevenes nivå og faglige utfordringer. 

AKS leder og baseleder har møte med 
kontaktlærerne.

Skape en felles forståelse for barnets faglige og sosiale 
utvikling.
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Samarbeid
Samarbeid mellom medarbeider i skolen og AKS er avgjørende for å sikre helhet og sammenheng i elevenes 
hverdag i skole og AKS.
- Det er tydelig og strukturert samarbeid mellom medarbeidere i aks og lærerne.
- Det er  viktig at skolen samarbeider med lokale krefter i nærmiljøet.
- Foresatte er en svært viktig ressurs inn i AKS sitt arbeid. 

Samarbeid Aktivitet

Med hjemmene Ukentlig informasjon til foreldrene

Utenfor skolen Furuset Forum, Lindeberg sportsklubb, Alna 
ridesenter

På skolen Baseleder og faglig ansvarlige har faste 
møter.

Driftstyret og FAU AKS leder deltar jevnlig på FAU møter og 
driftstyremøter
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Kvalitetsutvikling og dokumentasjon

Aks skal kontinuerlig arbeide med kvalitetsutvikling.  Kvalitetsarbeidet foregår ved at 
innhold, aktiviteter og trivsel observeres og evalueres i samarbeid med pedagogisk 
personale på skolen. 

Jeriko AKS har egne planskjema for å sikre gode aktiviteter og evaluerer aktivitetene i 
etterkant sammen med barna

Kvalitetsutvikling Dokumentasjon 

Kontinuerlig evaluering av aktiviteter og 
innhold i AKS.

Informasjon og synliggjøring av det vi gjør til 
foresatte

Fokus på kompetanseheving for de ansatte Sentrale brukerundersøkelser

Følge rammeplan Jevnlige barnemøter

Jevnlig evaluering av de læringsstøttende
aktivitetene av pedagogisk personell

Årshjul for de læringsstøttende aktivitetene
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Lek og sosial kompetanse

Aktiviteter Elevene Medarbeidere Pedagogiske 
prinsipper og 
grunnleggende 
ferdigheter

Frilek Utvikler positive relasjoner 
gjennom vennskap og 
felleskap
Får erfaring med å håndtere 
uenigheter og konflikter

Legger til rette for og 
deltar i planlagt og spontan 
lek både ute og inne
Har ansvar for organisering 
av lag til fellesaktiviteter

Lek og sosial kompetanse

Lekegrupper Utvikler positive relasjoner 
gjennom vennskap og
felleskap
Utvikler medansvar for et 
godt sosialt miljø for alle på 
AKS

Har ansvar for organisering 
av lag til fellesaktiviteter
Sørger for at alle elever 
kjenner seg anerkjent i et 
trygt, godt og inkluderende 
miljø

Lek og sosial kompetanse

Fellesaktiviteter Deltar i lek og aktiviteter 
som gir dem trening i å 
uttrykke følelser og 
meninger

Har ansvar for organisering 
av lag til fellesaktiviteter

Lek og sosial kompetanse
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Praktisk og variert hverdag

Aktiviteter Elevene Medarbeider Pedagogiske prinsipper og 
grunnleggende ferdigheter

Strikking Utvikler motorikk gjennom 
arbeid med 
håndverksteknikker
Forstår sammenheng mellom 
praktiske aktiviteter og 
håndverksyrker

Gjennomfører praktiske og 
varierte aktiviteter
Motiverer til kreativitet og 
skaperglede
Bidra til å øke yrkesfagenes 
status

Praktisk og variert hverdag

Sy og veving Utvikler motorikk gjennom 
arbeid med 
håndverksteknikker
Forstår sammenheng mellom 
praktiske aktiviteter og 
håndverksyrker

Gjennomfører praktiske og 
varierte aktiviteter
Motiverer til kreativitet og 
skaperglede
Bidra til å øke yrkesfagenes 
status

Praktisk og variert hverdag

Matlaging Får jobbe praktisk med ulike 
materialer og verktøy
Forstår sammenheng mellom 
praktiske aktiviteter og 
håndverksyrker

Gjennomfører praktiske og 
varierte aktiviteter

Praktisk og variert hverdag

Sløyd Får jobbe praktisk med ulike 
materialer og verktøy
Forstår sammenheng mellom 
praktiske aktiviteter og 
håndverksyrker

Gjennomfører praktiske og 
varierte aktiviteter
Får jobbe praktisk med ulike 
materialer og verktøy

Praktisk og variert hverdag

Digital sløyd Får innblikk i mangfoldet i det 
praktiske yrkeslivet

Gjennomfører praktiske og 
varierte aktiviteter
Får jobbe praktisk med ulike 
materialer og verktøy

Praktisk og variert hverdag
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Motivasjon og mestring i læringsstøttende aktiviteter

Aktivitet Elevene Medarbeidere Pedagogiske 
prinsipper og 
grunnleggende 
ferdigheter

Aktiv matte Får utforske matematikk i 
praktiske og dagligdagse 
situasjoner i ulike aktiviteter
Leker og eksperimenterer med 
tall, mengde, form og størrelser

Legger til rette for matematiske 
erfaringer gjennom å bidra i 
elevenes lek med matematiske 
ideer og samtaler

Regning og matematikk

Aktivt språk Deltar ukentlig i regellek og 
rammelek som sikrer et språklig 
fellesskap

Hjelper elevene knytte ord til 
handling
Arrangerer og deltar i regellek 
og rammelek for å skape et 
språklig fellesskap

Språk
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Språk – Lesing, skriving og muntlige ferdigheter
Gode norskspråklige ferdigheter er en forutsetning for aktiv deltakelse i 
hverdagen på skolen og AKS, og en forutsetning for progresjon i læring av 
fag og ferdigheter. 

For å sikre gode norskspråklige ferdigheter for hele elevgruppen arbeider 
alle Oslos AKS med utvikling av språkkompetanse i AKS–tiden.

Aktivitet Elevene Medarbeider

Lesestund Får lese og blir ukentlig lest for Leser høyt og snakker om teksten
Bruker rim, regler og eventyr

Språk

Biblioteksbesøk Får lese og blir ukentlig lest for Leser høyt og snakker om teksten
Bruker rim, regler og eventyr

Språk

Blogg Utvikler muntlige og skriftlige 
ferdigheter gjennom spontane og 
planlagte aktiviteter

Gjennomfører aktiviteter som 
fremmer og utvikler elevenes 
muntlige og skriftlige ferdigheter

Språk
Praktisk og variert hverdag

Aktivt språk Deltar ukentlig i regellek og 
rammelek som sikrer et språklig 
fellesskap

Hjelper elevene knytte ord til 
handling
Arrangerer og deltar i regellek og 
rammelek for å skape et språklig 
fellesskap

Språk
Fysisk aktivitet
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Regning og matematikk

Aktivitet Elevene Medarbeider Pedagogiske 
prinsipper og 
grunnleggende 
ferdigheter

Forskerspirer Får utforske matematikk i praktiske 
og dagligdagse situasjoner i ulike 
aktiviteter
Leker og eksperimenterer med tall, 
mengde, form og størrelser

Planlegger og gjennomfører 
aktiviteter der elevene kan utforske 
og bruke regning i dagligdagse 
situasjon og i læringsstøttende
aktiviteter
Bruker matematiske begreper 
reflektert og aktivt i hverdagen

Regning og matematikk
Praktisk og variert hverdag

Aktiv matematikk Får utforske matematikk i praktiske 
og dagligdagse situasjoner i ulike 
aktiviteter
Leker og eksperimenterer med tall, 
mengde, form og størrelser

Legger til rette for matematiske 
erfaringer gjennom å bidra i 
elevenes lek med matematiske 
ideer og samtaler

Motivasjon og mestring i 
læringsstøttende aktiviteter
Regning og matematikk
Fysisk aktivitet

Brettspill Får utforske matematikk i praktiske 
og dagligdagse situasjoner i ulike 
aktiviteter
Leker og eksperimenterer med tall, 
mengde, form og størrelser

Benytter spill, digitale verktøy, 
leker og utstyr for å inspirere 
elevene til matematisk tenkning

Lek og sosiale kompetanse

Sjakk Sjakk er tankens idrett og krever 
konsentrasjon så vel som logikk.

Benytter spill, digitale verktøy, 
leker og utstyr for å inspirere 
elevene til matematisk tenkning

Regning og matematikk
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Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Elevene Medarbeiderne Pedagogiske 
prinsipper

Lego Education Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi, som for eksempel 
koding, animasjon og ulike spill

Legger til rette for at elevene forsker 
og selv er skapende gjennom digitale 
uttryksformer

Digitale ferdigheter

Minecraft Education Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi, som for eksempel 
koding, animasjon og ulike spill

Legger til rette for at elevene forsker 
og selv er skapende gjennom digitale 
uttryksformer

Digitale ferdigheter

Garageband/ 
Incredibox

Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi, som for eksempel 
koding, animasjon og ulike spill

Utforsker kreativ og skapende bruk av 
digitale verktøy sammen med elevene

Digitale ferdigheter

Koding Utforsker og eksperimenterer med 
læringsteknologi, som for eksempel 
koding, animasjon og ulike spill

Legger til rette for at elevene forsker 
og selv er skapende gjennom digitale 
uttryksformer

Digitale ferdigheter

Nettvett Får kunnskap om nettvett, bl.a i 
sosiale medier og utvikler digital 
dømmekraft

Bidrar til kunnskap om nettvett og 
digital dømmekraft
Utøver digital dømmekraft i 
informasjonssøk, har et bevisst 
forhold til opphavsrett og kildekritikk 
og ivaretar elevenes personvern

Digitale ferdigheter
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Fysisk aktivitet

Mat og helse

Aktivitetsskolen Jeriko
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Temaområder

De pedagogiske prinsippene, 
arbeidet med språk og de grunnleggende 
ferdighetene 
inngår i de fire temaområdene:

Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet

Mat og helse

Temaområder
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Temaområder

Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Elevene skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og 
nærmiljøet. De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste 
handlinger for et bedre miljø.

Fysisk aktivitet

Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå 
mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse

Kunst, kultur og kreativitet

Aktiviteter og arbeid med kunst- og kultur i AKS inspirerer elevene 
til å bruke fantasien og bidrar til nysgjerrighet og skaperglede

Mat og helse

Aks legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 
måltider, får kunnskap om ernæring og sørger for gode 
fellesopplevelser gjennom måltidene.
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Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Aktivitet Elevene Medarbeiderne Pedagogiske prinsipper og 
grunnleggende ferdigheter

Friluftsliv Utforsker og får kjennskap til 
nærmiljøet
Opplever, beskriver og har 
samtaler om naturen gjennom 
alle årstider

Sørger for at elevene får bli 
kjent med og bruker naturen 
som arena for lek og utforskning 
i alle årstider.
Tilrettelegger slik at elevene får 
bli kjent med og bruker naturen 
som arena for lek og utforskning 
i alle årstider.

Motivasjon og mestring i 
læringsstøttende aktiviteter
Praktisk hverdag

Miljøagentene Gis mulighet for undring,
refleksjon og utforskning av 
ulike fenomener innen natur og 
miljø og lærer å ta klimabevisste 
valg

Fremmer naturvern, vårt ansvar 
for varsom ferdsel og 
klimabevisste valg

Praktisk og variert hverdag
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Kunst, kultur og kreativitet

Aktivitet Elevene Medarbeider Pedagogiske prinsipper 
og grunnleggende
ferdigheter

Ekebergparken Tilrettelegger for minst ett besøk på kunst-
og /eller kulturinstitusjon i året
Får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og 
gis mulighet til å snakke om og reflektere 
over opplevelsene

Tilrettelegger for minst et besøk på 
kunst- og/eller kulturinstitusjon i året

Praktisk og variert hverdag

Kreative verksteder Får ukentlig erfaring med ulike kunst- og 
kulturuttrykk.
Skaper kunst- og kulturuttrykk på 
egenhånd.

Tilrettelegger for at elevene skal få 
utforske og finne kunst- og 
kulturuttrykk som den enkelte elev 
trives med.

Praktisk og variert hverdag 

Drama Får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og 
gis mulighet til å snakke om og reflektere 
over opplevelsene

Motiverer elevene til å finne sine 
uttrykksformer og få utfolde
skaperglede

Språk, lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter

Musikk Får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og 
gis mulighet til å snakke om og reflektere 
over opplevelsene

Anerkjenner verdien av å la elevene 
utfolde seg i kreative prosesser

Digitale ferdigheter

Paper Magic Får jobbe med ulike materialer og verktøy
Utvikler fin motorikk
Får ta med selvlagede produkter hjem

Motivere elevene til å finne sine 
uttrykksformer og få utfolde 
skaperglede

Praktisk og variert hverdag

Craft time Får jobbe praktisk med ulike materialer og 
verktøy
Utvikler motorikk gjennom arbeid med 
håndverksteknikker
Forstår sammenheng mellom praktiske 
aktiviteter og håndverksyrker

Motivere elevene til å finne sine 
uttrykksformer og få utfolde 
skaperglede

Praktisk hverdag
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Fysisk aktivitet
Aktivitet Elevene Medarbeiderne Pedagogiske prinsipper og 

grunnleggende ferdigheter

Skøyter Møter ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer 
tilpasset sitt nivå

Gir elevene tid og mulighet til å 
utforske ulike arenaer for fysisk 
aktivitet og bevegelser.

Balanseferdigheter, styrke og 
mestring
Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet

Allidrett Møter ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer 
tilpasset sitt nivå

Gir elevene tid og mulighet til å 
utforske ulike arenaer for fysisk 
aktivitet og bevegelser.

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse

Slalom Møter ulike former for fysiske aktiviteter gjennom 
uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer tilpasset 
sitt nivå

Gir elevene tid og mulighet til å 
utforske ulike arenaer for fysisk 
aktivitet og bevegelser.

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse

Dans Møter ulike former for fysiske aktiviteter gjennom 
uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer tilpasset 
sitt nivå

Bidrar til bevegelsesglede og er selv 
deltakende i aktiviteten

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse

Gøy i gymsalen Møter ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer 
tilpasset sitt nivå

Har ansvar for å organisere lagspill
Ivaretar at alle elever opplever 
fellesaktiviteter og lagspill som 
positivt og gøy.

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse

Klatring Møter ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer 
tilpasset sitt nivå

Gir elevene tid og mulighet til å 
utforske ulike arenaer for fysisk 
aktivitet og bevegelser.

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse

Fysisk aktivitet Møter ulike former for fysiske aktiviteter 
gjennom uka
Får daglig tilbud om fysiske utfordringer 
tilpasset sitt nivå

Planlegger varierte og trygge fysiske 
aktiviteter
Tilrettelegger for aktiviteter på ulikt 
nivå, som gjøres i samarbeid med 
andre.

Motivasjon og mestring
Fysisk aktivitet
Sosial kompetanse
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Mat og helse
Aktivitet Elevene Medarbeiderne Pedagogiske 

prinsipper og 
grunnleggende 
ferdigheter

Matkurs med 
Geitmyra

Får trening i å regne, lese og skrive 
gjennom aktiviteter med å planlegge, 
tilrettelegge og gjennomføre måltider
Lærer å ta gode valg innen miljø og 
bærekraftig utvikling

Arbeider med språk, regning og grunnleggende 
ferdigheter i mataktiviteter.
Sørger for at måltidene er hyggelige og 
ernæringsrike

Regning og matematikk
Motivasjon og mestring i 
læringsstøttende aktiviteter

Kokkekurs Lærer om ulike typer mat, f eks ut fra 
religion eller kultur

Arbeider i tråd med helsedirektoratets anbefalinger 
Arbeider med språk, regning og grunnleggende 
ferdigheter i mataktiviteter

Regning og matematikk

Matstund Opplever hyggelige måltider, der det å 
sitte i ro, dele mat og ta hensyn til 
andre ved bordet, bidra til at alle har 
det bra når man spiser sammen.

Arbeider i tråd med helsedirektoratets anbefalinger
Tilrettelegger for at matsituasjonene fungerer som 
språkarenaer

Språk – lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter

Matpakkekurs Får trening i å tilberede sine egne 
matpakker

Sørger for at måltidene er hyggelige og 
ernæringsrike.
Arbeider i tråd med helsedirektoratets anbefalinger

Praktisk og variert hverdag
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