
Aktivitetsskolen Korsvoll
Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid 

med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er 
strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for 
Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.

Rammeplan for Aktivitetsskolen (PDF)

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Skole og utdanning/Aktivitetsskolen/Rplan_Askolen.pdf


Solstua 

• Dagen på basen - Rutiner 

• Praktisk informasjon
• Daglige beskjeder

• Henting

• Merk klær, drikkeflaske og matboks

• Felles morgenåpning og stenging

• Fast turdag er fredag



Hvor finner dere informasjon fra oss?

• https://korsvoll.osloskolen.no/

• LOGG INN

• Ukeplaner blir sendt som meldinger i skoleportalen

• https://korsvoll.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/solstua/

• Aktivitetstilbud

• Ukeplaner

https://korsvoll.osloskolen.no/
https://korsvoll.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/solstua/


Læringsstøttende aktiviteter
Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag 

gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk. 

Hva er en læringsstøttende aktivitet:

• En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter

• En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål

• Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og 
temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.

• De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, 
supplering og/eller "overlæring". 

På AKS Korsvoll 

Eks. Matteuker, naturfagsuker, luftuke, FN – dagen, English speaking day osv.

Gjelder også aktiviteter i ukeplan som har fokus innenfor målområdene for eks. Biblioteksbesøk, 
spillaktiviteter, osv.





HØSTFERIEPÅMELDING
Høstferieprogram og påmelding

Da har høstferien kommet. Aktivitetsskolen åpner som vanlig 07.30-16:45 (morgenåpning og stenging er felles på Katta.)

Barna skal ha med seg to matpakker hver dag. Det er også viktig at de har med seg nok klær og skift i forhold til været 
(spesielt viktig på tur dagen).

Dere med halvplass kan benytte tilbudet opp til 2 fulle dager i høstferien. 

I år skal vi ha felles tema Middelalderen. Uken vil bli preget av forskjellige aktiviteter og verksteder knyttet opp til denne 
tidsperioden. Torsdag avslutter vi med et felles middelaldermarked og middelaldermat.    

Middelalderuke

Mandag, 03/10 – Onsdag 05/10

Kreativt verksted – alle basene samarbeider om prosjektet

Torsdag, 06/10 

Middelaldermarked 

Fredag, 07/10

Turdag 

Send påmelding på mail til din baseleder innen 15.sept.

Skriv navn på barnet, hvilken dager og klokkeslett dere ønsker å benytte AKS i høstferien.

PÅMELDING TIL :  Solstua – amandi2111@osloskolen.no

mailto:amandi2111@osloskolen.no



