
Munkerud Aktivitetsskole 

 

- En alternativ læringsarena 

Hjemmeside: 

munkerud.osloskolen.no 

 

Følg oss på Facebook:  

Munkerud skole 

 

Instagram: 

munkerud_aks 

 



Velkommen til Munkerud Aktivitetsskole 

 

- En alternativ læringsarena 

 

Rektor Geir Pettersen er administrativ og faglig leder av Aktivitetsskolen. Den dag-

lige administrative driften er delegert til avdelingsleder for Aktivitetsskolen, Made-

leine Hagen Holdal. Høsten 2022 og våren 2023er Camilla Szabo  

vikarierende avdelingsleder.  

Kontaktpersoner: 

Avdelingsleder:   Camilla Szabo      948 81 534 

    camilla.szabo@osloskolen.no    

 

Base 1:   Katharina Solberg     482 56 837 

    katharina.solberg@osloskolen.no 

  

Base 2:   Camilla Ekholdt      481 92 361 

    camilla.ekholdt@osloskolen.no 

 

Base 3:   Hilde Lillemælum Grøtting    481 92 781 

    hilde.grotting@osloskolen.no 

 

Base 4:    Omar John       482 28 163 

    omar.john@osloskolen.no 

 

Vennskapsbasen: Elisabeth Fylling-Jensen    917 44 442 

    elisabeth.fylling-jensen@osloskolen.no 

 

Konsulent:   Sobia Attiq 

    sobia.attiq@osloskolen.no 



Velkommen til Munkerud Aktivitetsskole 

 

- En alternativ læringsarena 

 

Nye skolestartere 

 

• Vi har fått plass ved Munkerud skole. Får vi automatisk AKS-plass? 

Alle som ønsker å benytte seg av AKS-tilbudet får plass, men det må søkes via oslo kommune sine 

sider. 

• Hvor møter vi opp i august? 

Aktivitetsskolen har sambruk med skolen og vi bruker klasserommene på AKS. Inngang fra skole-

gården, i 2.etasje, merket 2B.  

• Hva er åpningstiden? 

AKS holder åpent 7.30-16.45. Når det er vanlig AKS holder vi åpent 7.30-8.30 og fra skoleslutt 

13.45 (12.30 fredager) 

• Hva skal vi ha med på AKS i ferien? 

Sekk, to matpakker, drikkeflaske, innesko, klær etter vær.  

• Hva er programmet? 

Under heldagsåpent har vi et eget program. Dere får programmet på besøksdagen, men det  

legges også ut på hjemmesiden.  

Fra uke 34 skal vi bli bedre kjent med skolen og hverandre, samt regler og rutiner.  Det blir også 

ulike aktiviteter både ute og inne. Oppstart av påmeldingsaktiviteter er ca uke 38.  

• Skal vi ha med skolesaker? 

Vi anbefaler å spare skolesakene til første skoledag. Aktivitetsskolen har nok av utstyr barna kan 

bruke.  

• Kan vi la regntøy og lignende henge i garderoben til neste dag? 

Det kan dere!  

• Hvor finner i mer informasjon? 

Aktivitetsskolen har et eget område på skolens hjemmeside som oppdateres jevnlig med ukepla-

ner og annen informasjon. I tillegg sendes det ukentlig ut skolemelding med ukebrev og ukeplan 

(fra uke 34) 



Velkommen til Munkerud Aktivitetsskole 

 

- En alternativ læringsarena 

Henting/hjemsending 

For å ha oversikt over hvilke elever som er på AKS til 

en hver tid bruker vi et system for inn—og utkryss av  

barna.  

Beskjeder om hjemsending sendes til baseleder per 

mail eller skolemelding før 12.30. 

Om barnet skal hentes av noen andre enn de som står 

i kontaktskjemaet må dette også meldes i fra om. 

Barna må alltid krysses ut hos kryssevakta. Barn som 

hentes skal krysses ut av den som henter.  

 

Garderobe 

Hver base har hver sin garderobe.  

Base 1: Inngang 2B 

Base 2 : Inngang 2A 

Base 3: Inngang 3B 

Base 4: Inngang 3A 

Alt tøy bør merkes.  

På Munkerud bruker vi innesko. 

Morgenåpning 

Er fra 7.30-8.30 på basen. Dette er et tilbud til elever 

med ordinær hel– eller deltidplass, samt elever med 

gratis kjernetid heltidsplass.  

Vi krysser oss inn hos kryssevakten på basen. 

Morgenåpning består av rolige aktiviteter inne før vi 

går ut 8.15. Fra 8.15 leker vi i skolegården. 

De som kommer etter 8.15 er ute til skoleklokka ring-

er 8.30. 

 

Måltider 

Vi spiser matpakke i klasserommene under måltidet 

på AKS.  

Vi serverer en frukt hver dag.  

4.trinn har matservering fredager.  
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Hvordan søke eller si opp plassen på AKS 

Hovedopptaket i Aktivitetsskolen skjer i  

vårsemesteret med søknadsfrist 15.05. Det foretas  

løpende opptak gjennom hele året.  

 

Plass på Munkerud AKS forutsetter vedtak om skole-

plass på Munkerud skole.  

 

 

 

Oppholdsbetaling 

Det er mulig å endre mellom heltid og deltid to gang-

er i året med frist 30.06 og 30.11. 

Spørsmål om oppholdsbetaling sendes til konsulent 

Sobia, sobia.attiq@osloskolen.no 

 

 

Type plass 

Gratis deltidsplass:   

1.—3. kl 

12 timer i uka 

Kan ikke benytte seg av morgenåpning 

Kan benytte 2 av 5 dager under heldagsåpent 

Kan benytte seg av 1/2 dag på inneklemte dager 

Kan ikke kjøpe utvidet tid i skolens ferier 

Heltidsplass med gratis deltid: 

1.—3.. kl 

Kan bruke plassen som man selv ønsker.  

Betaler redusert pris 

Deltidsplass:  

34. kl 

12 timer i uka 

Kan benytte seg av morgenåpning 

Kan kjøpe utvidet tid i skolens ferier 

Heltidsplass:  

4. kl 

Kan bruke plassen som man selv ønsker 

 

 


