
På AKS Nordtvet møter barna trygge voksne som jobber for at 
hvert enkelt barn skal utvikle seg, både faglig og sosialt.  

Aktivitetsskolen på Nordtvet har omsorgsfulle og tydelige voksne som er 
nærværende, engasjerte og viser toleranse. De er tett på slik at miljøet preges 
av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Når trygghet 
og trivsel ligger i bunn, styrkes elevenes tillit til seg selv og andre.  

Vi prøver. Vi utforsker. Vi opplever. Vi skaper. Og vi snakker om det. Felles 
opplevelser gir oss innsikt, hjelper oss til å uttrykke følelser og meninger, gir 
oss kunnskap om logiske sammenhenger og skaper tilhørighet. 
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Nordtvet Aktivitetsskole 
Trygghet, trivsel og lekende læring

 2019-2020

Åpningstider 

Kl. 7.30 - 8.30.      
Fra skoleslutt - kl.17. 

Stengt i juli 

Sommer-klubb: 
etter skoleslutt i juni 

og fra 1.8 - 
skolestart           

Åpningstid 7.30-17  
(Maurtua kl. 8-16) 

Husk to matpakker! 

Følg oss på: 
www.facebook.com

/nordtvetAKS 

KROKEN 
1. og 2. trinn 

95 25 45 34 

Baseleder:  

Kjetil Andreassen 

per.andreassen@osloskolen.no 

KJELLERN 
3. og 4. trinn 

95 25 45 35 

Baseleder: 

Jan Fredrik Løfgren 

jan2105@osloskolen.no

MAURTUA 
Barn med særskilte behov (1.-7.) 

95 25 45 33 

Fung. Baseleder: 

Sakthy Longonanthan  

sakthy2501@osloskolen.no  
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Aktiviteter 
Vi tilbyr aktiviteter som understøtter 
skolens arbeid med elevenes faglige, 
sosiale og personlige utvikling. 

Aktivitetsskolen er en viktig alternativ 
læringsarena. Gjennom varierte aktiviteter og 
mestringsopplevelser fremmes sosial 
kompetanse og språklige ferdigheter.  

Rammeplanen for AKS gir retning for innhold og 
sikrer at elevene får et mangfold av spennende 
aktiviteter fordelt på fire ulike målområder. De 
grunnleggende ferdighetene bakes inn i 
aktivitetene. Under ser dere noen av aktivitetene 
som tilbys. Aktivitetene er knyttet til trinn og 
ulike perioder, og noen er avhengig av eksterne 
aktører.  

Natur, miljø og bærekraftig 
utvikling: moro med tall, turgruppe, 

forskerspirene, miljøagentene + egen 
overnattingstur for 4.trinn. 

Kunst, kultur og kreativitet: KREAKS 
(kreativt verksted), 
ukulele, sang, 
karaoke, hobby, 

lesegrupper og 
tegneserie- og filmverksted. 

«Alle barn har gnist i 
seg. Alt vi trenger er å 
tenne den!»        Roald Dahl 

Fysisk aktivitet og lek: Aball, 
organiserte aktiviteter og ballspill 

både ute og i gymsal, dansegruppe, håndball og 
svømming.          

Mat og helse: MasterChef, 
Barnas restaurant og 
matfestival. Fokus på sunt 
kosthold, gode måltidsvaner 
og ulike skikker. 
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PRAKTISK INFORMASJON 
- Husk å ta med skiftetøy, regntøy og innesko. 

- I ferier og fridager må barna ha med seg to matpakker og drikke hver dag. 
Når skolen er i gang, får de servert ett måltid på AKS rett etter skoleslutt. 

- Gratis AKS etter skolen for 1. -4. trinn: Elevene kan være på AKS hver dag 
etter skolen (12 timer), to dager i skolens ferier (mandag og onsdag) og 
halv dag på planleggingsdager og inneklemte dager.   

- Kontaktinfo til AKS-leder: maria.dizaei@ude.oslo.kommune.no  
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