
Referat fra møte med AKS 18.11.15 

Tilstede på møtet: Bo, Sandra, Nailia, Randi (FAU) og Elin (FAU) 

  
1. Aktiviteter og påmelding og organisering av disse (deriblant skiskole og svømming) 

-          AKS har mot sin policy om kun gratis-aktiviteter gått med på å arrangere skiskole og 

svømmeskole. Skiskolen kom i stand etter press fra foreldre. AKS har liten innflytelse på 

skiskolen, hvem som kan delta og må i tillegg avgi dobbelt så mange voksne per barn som på 

AKS. Voksne som deltar fra AKS på skiskolen må også kunne stå på ski og være litt erfaren 

med å hjelpe barna med påkledning mv. Det ble informert pr. sms når påmeldingen skulle 

begynne.  

-          Svømmeskolen har AKS mer inflytelse på. De tilbyr svømming for 3. klasse nå og 2. klasse 

til våren. Info er delt ut i postmapper. 

-          Andre aktiviteter som de arrangerer selv går i 6-ukers sykluser. Prøver å få til at alle som vil 

får delta. 

-          Gutte og jentegrupper i 1. klasse. FAU spilte inn at aktivitetene burde være like for gutter og 

jenter og at det var litt politisk ukorrekt å ha veldig ulikt innhold basert på kjønn. AKS mener 

at kommunikasjonen om gruppene kunne vært bedre, slik at det ikke framsto som "jente" og 

"gutte"-aktiviteter. Årsaken til at det var ulike aktiviteter er at to ulike personer har laget 

opplegget til hver av gruppene og ikke samarbeidet seg imellom. Kommunikasjonen og 

innholdet i aktivitetene blir justert til neste runde. 

 

2. Informasjonsflyt og ny IT-plattform 

-          All løpende info som ukeplaner, aktiviteter mv. skal etterhvert legges ut på egen side på Its-

portalen. 

-          På Karlsruds nettside vil kun generell info og søknadsskjema ligge. 

-          Info om påmeldinger vil komme på mail til foresatte  

-          AKS slutter å legge info i postmappen. De har erfaring med at info ikke kommer fram. 

-          AKS vil opprette egen lukket Facebookgruppe der bilder og innblikk fra AKS-hverdagen 

legges ut. Ikke direkte bilder av barna, men av hvilke aktivteter som er gjennomført. Viktig 

info legges ikke ut her uten at de også kommer på e-post og Its.    

  

 



3. AKS ønsker og behov om støtte og hjelp fra oss, f.eks. innsamling av utstyr, spill og 

bøker 

-          AKS ønsker masse spill, litt skøyter og hjelmer. Foresatte kan ta med til AKS ved henting 

eller levering.  

-          AKS vil ikke ha bøker. De bruker skolens bibliotek, det fungerer godt og har heller ikke 

lagringsplass til bøker. 

 

4. Ønske om oversikt over ansatte, gjerne med bilder 

-          Dette kommer opp i gangen på AKS. Bilde av ansatte med info om hvilke dager 

vedkommende jobber og hvilke aktiviteter som hun/han leder. 

-          Tilsvarende oversikt legges også på Its. 

  

 
5. Informasjon rundt heldags- og halvdagsplass 

-          Taket på 25 pst. på halvdagplass er allerede nådd og enkelte står nå på ventetliste.  

-          AKS kan ikke ha flere på halvdagsplass uten at det går utover ressursene. Driftsstyret vedtok 

derfor dette taket i vår. De fleste Oslo-skolene har et tak på 25 pst. 

-          Halvdagsplassene skal forbeholdes 4. klasse. 

 

6. Andre ønsker fra AKS 

-          AKS ba FAU minne foreldrene om å respektere fristen for sms/tlf om endring i 

henting/hjemsending innen kl.13.00. Hver dag får de 4-5 slike henvendelser etter fristen og 

det tar ressurser vekk fra aktivitetene. 

-          Ikke bruk e-post ved beskjeder som gjelder samme dag. Det er sårbart fordi e-post sendt til 

AKS-ledernes personlige adresser ikke kan skjekkes av andre ved fravær. E-post skal kun 

brukes ved påmelding til aktiviteter og ferier g beskjeder som ikke gjelder samme dag. 

-          Gi beskjed dersom barnet ikke kommer på AKS i skoleferier. AKS har opplevd at langt færre 

barn enn planlagt har dukket opp. Da er det vanskelig å planlegge personalet for de periodene. 

 
Nytt møte blir 17. februar kl.15.30. Sandra er da i praksis, men Nailia og Bo kan. 


