
2018-19

AKS HOLMEN
Velkommen til


AKTIVITETER  
OG 
RUTINER

Holmen skole - «Vi strekker oss litt lenger»



HVEM ER VI?
AKTIVITETSSKOLEN HOLMEN


KOMPETANSE - VARIASJON - KVALITET
Alle ansatte på AKS Holmen har blitt rekruttert inn med tanke på å skape et helhetlig 
tilbud for elevene. Det er en nøye utvalgt gjeng som gleder seg til å bygge en ny AKS!

Cato Holmen - AKS-leder, utdannet adjunkt og er i tillegg aktiv musiker. Lang erfaring med AKS og som 
faglærer. 

Nina Holtermann - Baseleder. Oslojente som er utdannet sosionom og kommer fra stillingen som baseleder 
i Tromsø. Brenner spesielt for aktiviteter ute i naturen. Skal sammen med Cato sørge for at AKS Holmen  
holder stø kurs mot våre mål og bidra med kunnskap og erfaring innen mange områder.

Georg Nordbø - Assisterende baseleder. Fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Engasjert og kreativ, job-
ber også i skolen som barneveileder. Kommer til å jobbe tett med 2.trinn og bistå Cato og Nina noe i den dag-
lige driften av AKS.

Hilde Juvik - Bachelor i idrettsvitenskap. Erfaring som bl.a. skiinstruktør. Aktiv og viktig i satsingen på  
fysisk aktivitet. Er også ansatt på skolen som barneveileder.

Hadi Akrami - Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Med bakgrunn fra Taekwondo, og et rolig og stødig 
blikk på både seg selv og omgivelsene er han en trygg, varm voksenperson som kan beklé mange roller. Som 
Georg og Hilde, barneveileder i skoletiden.



HOLMENS EGET 
DANSEAKADEMI

Våre elever fortjener et fantastisk dansetilbud. Det kan 
jeg love at de får. De kan prøve seg på mange forskjel-
lige stilarter, da vi starter opp danseakademi med ulike 
kurs. Våre dansepedagoger har lang og bred erfaring 
både fra danseskoler og med egne karrierer. 

Sunniva Øverland har en bachelor i dansepedagogikk 
i tillegg til å være utdannet danser fra Bårdar. Hun 
kommer blant annet til å lede jazz og ballett-klassene 
våre. 

Leonard Rosenvinge Jackson er opprinnelig fra  
England, men har bodd og danset i Norge i mange år. 
Han kommer blant annet til å lede break, hiphop og 
Bollywood-klassene. Info om akademiets klasser og 
tider kommer i et eget skriv etter skolestart.

Vi har en fantastisk dansesal her på skolen. 
Denne skal brukes mye og ofte.

TURN
Vi er så heldige at vi har fått Joakim Brønn med 
på laget. Han er utdannet kroppsøvingslærer og vi 
får gleden av å ha han hos oss tre dager i uka! Han 
kommer til å starte et eget turnkurs, med fokus på 
grunnleggende ferdigheter innen fysisk aktivitet, 
med fokus på turn. 
Vi kommer til å utvide dette tilbudet til også å  
omfatte et turnakademi når elevene våre blir 
3-4.klassinger og skal opp i nivå og turntekniske 
ferdigheter. Joakim kommer også, som tidligere 
håndballspiller og trener, til å lede våre kurs og tre-
ninger i

HÅNDBALL



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Et stort målområde, uendelig med muligheter. 
Dedikerte fagpersoner som veiledere.

Et viktig satsingsområde 
her på AKS Holmen er 
fokuset på estetiske fag.

Derfor har vi hentet inn 
dyktige fagpersoner som 
brenner for kunst og 
håndverk. 


Anna Michalsen har en 
bachelor i visuell kommu-
nikasjon i tillegg til en ut-
dannelse i grafisk design. 
Med Anna får vi søm, 
bokbinding, fi lmkurs, 

strikking, og ikke minst 
en kapasitet innen design 
og digitale ferdigheter.


Kristina Sideridis er ut-
dannet faglærer i design, 
kunst og håndverk. Hun 
har også utdannelse in-
nen illustrasjon og har il-
lustrert artikler i magasi-
ner. 

Kristina kommer til å lede 
forskjellige workshops og 

kurs innen mange for-
skjellige kunstformer.


Vi har en fantastisk kunst- 
og håndverksavdeling, 
med systue, sløydsal og 
tegne/male/keramikk-
rom. Der skal vi være 
nesten hver dag, og ele-
vene skal få utfolde seg 
kreativt under kyndig  
ledelse av fagpersoner og 
pedagoger.

På AKS Holmen har vi nå bygget et fantastisk lydstudio for ele-
vene, med bransjestandard-utstyr og et rikt utvalg av instrumen-
ter og teknologi. Holmen studio har en ny Mac, gode mikrofoner, 
el-trommesett, el-piano, og et rikt utvalg gitarer, basser, banjo, 
mandoliner, ukulele og guitaleler. Guitalelene (små 6-strengs 
gitarer) skal brukes som opplæringsgitarer etter hvert.
Lydstudioet blir selve hjertet i produksjon av musikk, film og 
shows. 
Her vil elevene lære om låtskriving, innspilling, musikkteknologi, 
samspill, få opplæring i forskjellige instrumenter etter hvert og få 
være med på filmproduksjoner. 
Med dansesal, «Galaksen» med sitt amfi, lyd og lysutstyr og 
erfarne pedagoger, ligger alt til rette for flotte forestillinger!

Studioet vil også fungere som en multimedia-suite, hvor grafisk 
design, skoleavis, filmredigering og andre digitale aktiviteter kan 
finne sted. Mulighetene er uendelige!



MATKURS
Våre elever skal lære å lage mat selv. De skal lære om gode og 
spennende råvarer, viktig og riktig mat, energi, matglede, og 
ernæringsteori blandet inn som en naturlig del av kurset. 
Hvert trinn får en matkursdag pr. uke. Det trinnet lager da 
mat til seg selv, og til et annet trinn. Under kyndig ledelse av 
voksne som er kurset og som følger anbefalinger fra helserå-
det, og er inspirert og kurset av organisasjoner som Fiske-
sprell, Norsk friluftsliv, Geitmyra, Norsk smaksskule, og andre 
bidragsytere innen kosthold og god mat!

FRILUFTSLIV
Et viktig satsingsområde for AKS Holmen er frilufts-
liv. Vi kommer til å, på jevnlig basis, ta elevene med 
ut på turer i marka, i nærmiljøet og til vann/sjø. 
Elevene skal lære om naturen, flora, fauna, turvett, 
prøve forskjellig utstyr, oppleve og sanse naturen 
rundt oss og ha mange forskjellige leker og  
aktiviteter utendørs. Det blir en fast turdag for hvert 
trinn pr. uke. Turene blir ledet av ansatte med stor 
interesse og erfaring inne friluftsliv. Matlaging kom-
mer til å være et hyppig innslag på våre friluftsturer!

Fysisk aktivitet og  
motorikk
Elevene på AKS Holmen kommer til å få et bredt tilbud innen 
motoriske ferdigheter. Om dette er å få prøve seg i et utall 
idretter, spill og leker ute og inne, bygge broer eller andre 
konstruksjoner av forskjellige byggematerialer, sette opp en 
gapahuk eller gjennomføre forsøk på vårt flotte naturfagrom, 
vil alt være trening i motoriske ferdigheter. 
 

…og mye, mye, mye mer!
Selv om det som er beskrevet over er hovedsatsingsområdene våre 
vil vi selvfølgelig ha et rikt og bredt tilbud i tillegg.  
Barna skal få utfolde seg med læringsstøttende aktiviteter, noen 
ganger nøye styrt av voksne, gjerne i samarbeid med trinnlærerne, 
noen ganger godt hjulpet av de voksne, og noen ganger står elevene 
fritt til å utfolde seg og bruke kreativiteten sin og finne løsningene 
selv innen gitte rammer. Da er det viktig med aktive voksne, som 
ser barna, og med oss på laget har vi Ola Martinsen. Hans inter-
esser innen dans, yoga, fysisk aktivitet, lek og ski, kommer elevene 
våre til å nyte godt av. 



PRAKTISK:

AKS HOLMEN

AKS og skole følger samme ordensreglement. Alle voksne 
håndhever det samme reglementet dagen igjennom, for å sikre 
forutsigbare rammer for våre elever. Vi fokuserer på høflighet, 
skolevenner, orden ved forflytning og respekt for voksne.

Noen viktige regler:
-Vi går rolig innendørs
-Vi hilser alltid med et «hei»  
-Vi hjelper hverandre og støtter de som trenger støtte
-Vi lytter til og følger beskjeder gitt av voksne

Ukeplaner vil bli distribuert til dere pr. e-post, men vil også bli 
lagt ut på skolens hjemmesider.
Platform for nyhetsbrev og profilering vil bli valgt ved skole-
start, og dere får god info om hvor dette vil bli publisert da 
best egnet kanal er valgt. 

Morgenåpning:
Dette er et tilbud til de som trenger å levere sitt barn før 
skoletid. Vi åpner 07:30 og aktiviserer elevene fram til de blir 
fulgt til oppstilling til første time. Etter vert vil elevene ropes 
opp når de skal gå til skolestart. 

KONTAKTINFO:

AKS-leder, Cato Holmen  
cato.holmen@ude.oslo.kommune.no
Baseleder:  Nina Holtermann 
Baselederassistent: Georg Nordbø
aks.holmen@osloskolen.no

Telefonnummer til basene vil bli informert om ved skolestart.
Vi ber om at alle beskjeder gis på e-post innen kl. 12:00 hver 
dag. Det er aks.holmen@osloskolen.no som er e-postkontoen 
vi ønsker alle beskjeder inn til. AKS-leders e-post benyttes ved 
spørsmål om faktura, plasser og andre administrative saker. 

DAGENS GANG: 

07:30 Morgenåpning AKS

08:30 Skolestart

13:30 Skoleslutt
Utetid for AKS
Avreise friluftsgruppe

14:00 Spisetid
Matpakke unntatt  
dager med matkurs 
eller matservering. 
Info kommer.

14:30 Aktiviteter starter

16:30 Ryddetid/avslutning
17:00 AKS Stenger

Vennligst hent ditt barn så 
dørene kan låses 17:00.  
Da er arbeidsdagen over for 
våre ansatte, og vi ber dere 
respektere dette.
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