
 

 

 

 

Velkommen til nytt semester på AKS Rosenholm! 
Høsten 2011 ble det satt en standard av Utdanningsetaten for alle aktivitetsskoler i Oslo. 
“Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring”, 
Oslostandard 2011, Oslo Kommune.  
 
Vi ønsker å synliggjøre våre fem målområder gjennom våre aktiviteter på Aktivitetsskolen 
Rosenholm. Vi bruker skolens årsplaner når aktivitetene blir planlagt, og ønsker at våre 
aktiviteter skal øke barnas faglige og sosiale utvikling, samtidig som det er gøy.  
Det er to perioder i skoleåret. En i høstsemesteret og en i vårsemestret. Når du nå melder på ditt 
barn, melder du på han/henne ut høstsemesteret.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

På aktiviteter med begrenset antall plasser, bruker vi loddtrekking. De som ikke leverer 

påmeldingen innen fristen, er ikke med i loddtrekkingen. Hvis ditt barn ikke fikk plass dette 

semesteret, vil de bli prioritert neste semester –  

ved ny påmelding innen fristen.  

 

Når du skal fylle ut skjemaet, trykker du på linken vedlagt nederst i dette dokumentet. Du vil 

da komme på en side med aktivitetene som krever påmelding. Fyll ut dette skjemaet, 

rangert etter ønske, på de aktivitetene det gjelder og send inn.  

MERK! Du trenger ikke gjøre dette hvis ditt barn ikke skal være med på de aktivitetene som 

krever påmelding 

NB! Vi ønsker å gi elevene et bredt tilbud, og noen av aktivitetene går derfor på samme dag 

og tidspunkt. Vær oppmerksom på det. 

Frist for innlevering er: Onsdag 03. oktober 

 

Aktivitetsprogram 

  
A K T I V I T E T S S K O L E N  R O S E N H O L M  

 1 
SNAKK MED DITT 

BARN 
Hvilke aktiviteter har 

han/hun lyst til å 

være med på? 

 2 
MELD PÅ DITT 

BARN 
Gå inn i påmeldingen 

og fyll ut de 

aktiviteter dere ble 

enige om. 

 3 
DELTAGELSE 

Får ditt barn plass på 

aktiviteten, forventes 

det at de deltar. 

Målområdene: 

Natur, Teknikk & 
Miljø 

Fysisk Aktivitet 

& Lek 

Leksearbeid 

& Fordypning 

Kunst, Kultur  

& Kreativitet 

Mat & Helse 



        
 
 

 

 

 Drama                                                        

 Kurset vil basere seg på grunnleggende skuespillerteknikk og 
ensembleøvelser, med fokus på formidlingsglede, musikalitet og 
gruppearbeid. Målet er at barna skal bli trygge nok på seg selv og på 
hverandre til å tørre å uttrykke seg, samtidig som vi skal øve på å lytte til 
alle i gruppa. Kurset vil ende i en visning som baserer seg på det arbeidet 
vi har gjort sammen. 
 
Aktiviteten kvever påmelding. Maks 15 stk. 

Ansvarlig Aina og Fatima 
Hvor/Når 

Hvem 
Musikkrommet //                                    Fredager kl. 14.30 
2.-4. trinn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Turkameratene 

 Liker du å være ute i naturen? Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og 

aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til 

skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal 

bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, 

årstider og vær. Det er et mål at barn skal få begynnende forståelse av 

betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår det kjærlighet til naturen, 

forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.  

 

Aktiviteten krever påmelding.  

 

 
         Ansvarlig Katarina 

Hvor/Når 
Hvem 

Ute //                                              Fredager   kl.14.00 
1. - 2. trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsskolen Rosenholm 
Nordåsveien 160-162 
1251 Oslo 



 Skiskolen 

 

Vi deltar på "Barnas skiskole" i regi av skiforeningen. 

Elevene lærer å beherske grunnleggende skiteknikker som; fiskebein, plog 

og ikke minst; reise seg etter fall. Målet er at de skal være fysisk aktive, få 

økt balanse og ha det moro med ski på føttene. 

 

 

Aktiviteten krever påmelding. Betalt aktivitet. 

 

 
         Ansvarlig Skiforeningen 

Hvor/Når 
Hvem 

Ute //                                               Tirsdager  kl.14.00 
1.-4. trinn 

 

 

 

 

 

 

 Svømming 

 

Alle elevene får mulighet til å bli trygge i vann, lære svømmeteknikk og øvelser i 

vann gjennom lek og aktiviteter individuelt og i gruppe. De blir kjent med 

svømmehallen i sitt nærmiljø. 

Alle elevene skal få mulighet til å lære å bli mer svømmedyktige før de går ut 

av 4. trinn og flere skal få svømmeknappen. 

 

 

Aktiviteten krever ikke påmelding.  

 

 
         Ansvarlig Aina, Christine 

Hvor/Når 
Hvem 

Ute //                                               kl.14.30 
1.-4. trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gårdsgruppe 

 

I samarbeid med Søndre Aas gård har vi laget et fantastisk kursprogram for 1. o g 

2. klasse barna. Elevene blir hentet i hest og kjerre på skolen og blir kjørt bort til 

gården. Elevene lærer om dyrevelferd, om hvordan bruk av dyr var i gamle 

dager. Elevene lærer om kornsorter, måler opp dyras mat og snakker om 

desiliter, liter og kg.  

Så går barna til møkkakjelleren og ser på hestemøkk og snakker om 

hvordan en del type avfall kan brytes ned og bli til jord. Elevene får også 

prøve seg på å ri. 

 

Aktiviteten krever ikke påmelding.  

 

 
         Ansvarlig Zakia, Najiba 

Hvor/Når 
Hvem 

Ute //                                               kl.14.30 
1.-2. trinn 

 

 

 

 

 Læringsstøttende aktiviteter 

 

Aktiviteter knyttet opp mot skolens planer gjennomføres for å styrke og støtte opp 

om det elevene lærer på skolen. 

Elevene opplever sammenheng mellom aktiviteter på Aks og teori de lærer 

på skolen. 

 

 

Aktiviteten krever ikke påmelding.  

 

 
         Ansvarlig Assistentene 

Hvor/Når 
Hvem 

Klasserommet / ute //                                            tirsdager og torsdager   kl.14.30 
Alle 

 

 


