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Velkommen til Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS) skoleåret 2022/2023 

Velkommen til et nytt år på Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS). Mange kjenner oss fra før, men 

det kan likevel være nyttig å gjøre seg kjent med innholdet i dette heftet. Her har vi samlet det 

vi mener er den viktigste informasjonen til dere fra oss. 

 

Aktivitetsskolen er et tilbud om opphold utover skolens undervisningstid for barn i 1.- 4. klasse 

og barn med nedsatt funksjonsevne i 5.-7. klasse. Det skal være en del av skolens helhetlige 

tilbud til elevene. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal reflektere skolens 

arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til 

rette for varierte og læringsstøttende aktiviteter og lek. Det læringsstøttende aktivitetstilbudet 

skal være strukturert og forutsigbart. Samtidig skal vi ivareta barnas behov for trygghet, grenser 

og voksenkontakt. Vi legger også stor vekt på å skape trygghet for barnas foresatte. 

 

Kontaktinformasjon: 

Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS) 

Strømsborgveien 12 

0287 Oslo 

 

BAKS-leder: Siri Thoresen            23 28 11 35  

Baseleder: Katja Fagerhol              23 28 11 37    

Hovednummer:                              902 56 799       

 

  

E-post BAKS:       AKS.Bygdoy@osloskolen.no 

 

E-post leder:                 siri.thoresen@osloskolen.no 

E-post baseleder:     katja.fagerhol@osloskolen.no 

 

All mail skal i hovedsak gå til AKS-mailen (hentebeskjeder etc). 

Om det gjelder spørsmål om faktura e.l. rettes henvendelsen til Siri. 

 

Alle henvendelser rettes til BAKS-leder eller baseleder pr.telefon eller til mailadressen til 

BAKS innen kl.13.00. Når dere sender mail ber vi dere skrive i emnefeltet hvilket trinn 

beskjeden skal til. Etter kl.13 betjenes hverken mail eller telefon. Dere kan ringe 

hovednummeret til BAKS om det er noe helt spesielt. Grunnen til at vi har denne praksisen er 

at vi prioriterer å bruke de ansatte til å være sammen med barna.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bygdoy.gs.oslo.no/
mailto:AKS.Bygdøy@osloskolen.no
mailto:siri.thoresen@osloskolen.no
mailto:katja.fagerhol@osloskolen.no
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BAKS sine åpningstider 

Før skoletid:  kl.07.30-08.30 

Etter skoletid:  kl.13.00-16.30 

 

Kl. 16.30 skal alle barn være hentet. Lokalene skal låses presis kl.16.30 hver dag. 

Vi ber om respekt for våre åpningstider.  

BAKS holder åpent fra kl.07.30-16.30 i alle skolens ferier og fridager. Det sendes ut egen 

påmelding til slike dager. Juli måned og alle helligdager holder vi stengt. 

 

Oppholdsbetaling/priser 

Hel plass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Deltidsplass kan 

disponeres inntil 12 timer i uken.  

  
Inntekt til og med 

Kr. 250 830 

Inntekt til og med  

Kr..445 920 

Inntekt over 

Kr. 445 921 

Hel plass Kr. 704 Kr. 1294 Kr. 3299 

Deltidsplass  Kr. 252 Kr. 462 Kr. 1069 

Heltidsplass med gratis kjernetid 

 
Kr. 452 Kr. 832 Kr. 2230 

Betalingsforfall er den 1. i hver mnd. Ved for sen betaling kommer purregebyr i tillegg. 

 Etter 2. gangs betalingspåminnelse sendes inkassovarsel. Om det da ikke betales innen fristen 

sies plassen opp. 

 

Søke om plass 

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret, og søknadsfristen er 1. mai. Det er også mulig å søke om 

plass i løpet av skoleåret. Når dere skal søke om plass må dere benytte portalen på Oslo 

kommunes hjemmeside www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/søk-plass-

pa-aktivitetsskolen. 

 

Oppsigelse/endring av oppholdstid 

Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Det kan søkes om endring til halv plass to 

ganger i året, med virkning fra og med 1.januar og fra og med 1.august. For endring til halv 

plass fra og med 1.januar må det søkes senest 30.november, og med virkning fra og med 

1.august må det søkes senest 30.juni. 

Benytt samme portalen som dere gjør når dere søker om plass. 

 

Baser 

Vi har 4 baser på BAKS: 

1.klasse, 2.klasse og 3.klasse og 4.klasse. 

Det er faste voksne knyttet til hver base. 

 

Alle basene holder til i klasserommene sine 

På morgenåpning er alle på kjøkkenet. 

 

Inn- og utkryssing 

Det er viktig at dere sørger for at barna blir krysset inn på kjøkkenet om de skal være på BAKS 

før skolestart. Vi må til enhver tid ha oversikt over hvem som er her. Dette spesielt med tanke 

på en eventuell brann eller ulykker/skader. Ingen barn skal oppholde seg inne på skolen før 

kl.8.25, med mindre de skal være hos oss. Vi sørger for at barna som er her på 

morgenåpningen kommer seg til klasserommene sine før det ringer inn. 

 

 

 

 

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/søk-plass-pa-aktivitetsskolen
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/søk-plass-pa-aktivitetsskolen
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Når barna er ferdige på skolen vil en ansatt fra BAKS komme til klasserommene. 

Her ropes alle opp, og de barna som skal være på BAKS. 

 

Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på BAKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. 

Dette også for at vi skal ha full oversikt over hvem som er her.. Det er kun personalet på 

BAKS som skal foreta inn-og utkryssing. Utkryssing forgår på basene. 

 

Både personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene. 

NB: BAKS har ikke ansvaret for barna før innkryssing eller etter utkryssing! 

 

 

Mat og drikke 

Barna får servert et måltid på kjøkkenet torsdager og fredager. Er det noe barnet ditt ikke 

tåler/liker, må vi få beskjed slik at vi kan lage alternativ mat. Mandager, tirsdager og 

onsdager må barna ha med en ekstra matpakke til å spise på BAKS. 

 

Dagsrytme 

Etter innkryss spiser barna. Resten av dagene er det utetid, diverse organiserte aktiviteter og 

frilek. 

Ved skolestart får dere tilsendt dagsplan for det trinnet barna deres går på. 

 

Aktiviteter og kurs 

I henhold til Rammeplanen for Aktivitetsskolen skal innholdet på Aktivitetsskolen bære preg 

av læringsstøttende aktiviteter. 

Med utgangspunkt i Rammeplanen skal vi tilby mange spennende aktiviteter innenfor kunst, 

kultur og kreativitet, fysisk aktivitet, natur og miljø, samt mat og helse. Vi skal jobbe med ulike 

temaer og følger skolens temaperioder. På ukeplanene til skolen er det en egen rubrikk for 

BAKS, så her ser dere hva vi skal gjøre de ulike dagene. Det er viktig at dere leser dette 

slik at dere vet hvor vi er de ulike dagene. 

 

Eksterne kurs holdes av andre organisasjoner/idrettslag og disse må man betale for å delta på. 

Eksempler på eksterne kurs er: skikurs og slalomkurs, Tae-Kwon Do, seilkurs, tennis og 

skolekor. Disse kursene foregår i BAKS-tiden, men vi har ikke noe ansvar i forbindelse 

med disse kursene. Informasjon og påmelding til eksterne kurs kommer direkte fra de 

ulike arrangørene. 

 

 

 

Egne leker 

Barna har ikke lov til å ta med egne leker på BAKS. Dette er på grunn av mye konflikter, leker 

som blir stjålet osv. 

 

 

Påkledning 

DET ER FORESATTES ANSVAR AT BARNA HAR KLÆR TIL ALL SLAGS VÆR! 

Personalet på BAKS skal sørge for at barna har på seg klær tilpasset været. 

Alle barna benytter samme garderobeplass som de gjør på skolen. Her skal barna alltid ha 

regntøy og skift. Barna må ha innesko eller tøfler. Husk også å merke tøyet. Gjenglemt tøy 

uten navn legges i glemmekassene i korridorene og i hyllen ved hovedinngangen. Uavhentet 

tøy sendes til Frelsesarmeen. 
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Beskjeder 

Beskjeder fra hjemmet til BAKS skal alltid gis skriftlig eller muntlig av barnets foresatte. Dette 

gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av andre enn normalt eller 

blir borte for en lengre periode. Det er spesielt viktig at vi får beskjed om permanente endringer 

i avtaler vedrørende barnet. Når barn skal være med hverandre hjem skal vi alltid ha beskjed fra 

foresatte til begge barna. 

 

 

Henting 

Du må selv komme inn og hente barnet ditt, og ikke ringe for å be oss sende barnet ut. Vi må 

få beskjed om faste avtaler om å gå hjem selv, slik at dette kan registreres på en liste. Beskjeder 

som gjelder samme dag gir dere på mail, eller telefon innen kl.13. Dere kan også gi beskjed når 

dere leverer barnet om morgenen. 

Alle barn må rydde etter seg når de blir hentet/går hjem. 

 

Telefonbruk 

Bygdøy skole er en mobilfri sone. Barn, foresatte og ansatte har ikke lov til å benytte 

mobiltelefon i skolebygget. Dette gjelder også mobilklokker. Eneste unntak er at foresatte kan 

ringe hverandre om barn vil bli med hverandre hjem o.l. 

Barna kan ikke benytte telefonen på BAKS til å gjøre avtaler med foreldre og venner.  

Ingen barn får gå hjem uten at vi har fått beskjed fra dere, om man da ikke har fast avtale. 

 

 

Informasjonsrutiner 

Dere vil jevnlig motta informasjon om aktiviteter, tiltak, endringer etc. ved BAKS. Vi benytter 

følgende informasjonskanaler: 

- Skolens hjemmeside  

- Skolens Facebookside 

- Mail 

- Foreldremøter 

 

 

 

Tilbakemeldinger til BAKS 

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldrene og BAKS ønsker vi rask 

tilbakemelding fra dere både på godt og vondt. Ta kontakt med BAKS-leder eller baseleder. Vi 

er avhengig av deres tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud! 
 

Forskrift for Aktivitetsskolen finner du her:  

http://lovdata.no/for/lf/ov/ov-20081005-1090.html 

Utdanningsetaten om Aktivitetsskolen: 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/aktivitetsskolen/ 

 

 

 

 

 

 

VI GLEDER OSS TIL ET NYTT OG SPENNENDE ÅR PÅ BAKS  

 
Mvh. Siri Thoresen      

Leder for Aktivitetsskolen      

http://lovdata.no/for/lf/ov/ov-20081005-1090.html
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/aktivitetsskolen/

