
 

Den lokale standarden for Aktivitetsskolen Ammerud bygger på Oslostandarden 

for Aktivitetsskolene gjeldende fra 1. august 2011. Vår standard er ment å være 

et supplement til Oslostandarden og skal si noe om hva som er spesielt og 

karakteristisk ved Ammerud skole.

Hva kan du forvente av AKS 

Ammerud? 

Innhold og ambisjoner:  
 Ansatte jobber helhetlig med læring og sosial 

kompetanse 

 Alle elever har mulighet til å velge aktiviteter innen 

for alle målområdene hver uke 

 Fremføring og visninger av elvenes produkter i 

desember og juni 

Struktur og forutsigbarhet:  
 Felles regler skole og AKS 

 Felles ukeplan skole og AKS  

 Skole og AKS har et tett samarbeid i alle ledd for å 

fremme elvenes sosiale og faglige kompetanse 

 Tavle med oversikt over dagens aktiviteter ved 

kryssebordet 

Trygghet, trivsel og omsorg:  
 Alle elever og foresatte skal møtes med høflighet og 

respekt 

 Alle elvene har en primærkontakt som deltar på 

utviklingssamtalen 

 Ansatte på AKS deltar på teammøter for 1.-4.trinn 

hver uke 

Dialog og samarbeid: 
 Informasjon på ukeplan, mail, facebook og 

hjemmeside. 

 Utklipp fra aktivitetene vises på tavla i AKS gangen. 

 AKS deltar på foreldremøter, førskoledag i juni og 

eget oppstartsmøte med skolestarterne i august 

 

 

Hva kan AKS forvente 

av deg? 

Innhold og ambisjoner:  

 Leser ukeplaner 

Struktur og forutsigbarhet:  

 Over holder frister for 

påmelding til aktiviteter og 

ferietilbud 

 Ikke melder på til turer 

dersom man ikke har tenkt å 

møte 

 Respektere rutiner 

vedrørende telefonbruk og 

faste avtaler 

Trygghet, trivsel og omsorg:  

 Gir korrekt og utfyllende 

informasjon om ditt barn og 

din kontaktinformasjon 

 Påser at eleven har skift, klær 

og sko i forhold til årstid 

 Møter ansatte med respekt og 

høflighet 

Dialog og samarbeid: 

 Gir konstruktive 

tilbakemeldinger til AKS-leder 

 Ros deles med alle 

 Møter på avslutninger og 

møter 
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