
Pedagogisk profil  - AKS Holmen 

AKS Holmen er en kommunal aktivitetsskole som tilbyr aktiviteter basert på Rammeplan og 
Forskrift for kommunale Aktivitetsskoler i Oslo. Rammeplanen beskriver hovedmålområder vi 
ukentlig dekker opp i aktivitetstilbudet. Målområdene er: 

 Kunst, kultur og kreativitet 
 Fysisk aktivitet og lek 
 Natur, teknikk og miljø 
 Mat og helse 

 

Revidert rammeplan er inne til behandling hos byrådet, og denne vil vi presentere så fort den 

kommer ut.  

AKS har en leder, en baseleder, en baselederassistent og 12 medarbeidere som alle er med på å 

bygge en helt ny AKS i et helt nytt bygg, og som hver dag gjør sitt ytterste for at elevene skal 

trives og lære. 

Vårt hovedmål internt er å tilby våre elever et så bredt aktivitetstilbud som mulig, med kompetente 
medarbeidere innenfor mange fagområder. Elevene skal oppleve trygghet, forutsigbarhet, kvalitet 
og glede i hverdagen. Da 100% av elevene (pr.okt.18) har AKS-plass, krever det et omfattende 
tilbud så vi treffer flest mulig med våre aktiviteter. 

Vi ønsker et tett samarbeid med skolen. For å si det enkelt, skal skolen drive med innlæring og 
AKS med overlæring. Mer utvidet betyr dette at baseleder på AKS fast møter lærerne til faglige 
samtaler og planlegging av tema. Hva kan AKS bidra med for å hjelpe skolen? Hva kan skolen 
bidra med for å inspirere AKS til gode løsninger på prosjekter og temaer? AKS Holmen skal 
gjennom sine aktiviteter bidra til å bygge robuste barn som kan litt om mye, er gode skolevenner 
og har respekt for andre og andres meninger og interesser. De skal ha et bredt aktivitetstilbud 
som både lar dem leke, være kreative, oppfinnsomme, nysgjerrige og ha det gøy mens de gjør 
det.  

AKS Holmen ønsker å være et reelt alternativ til andre, konkurrerende fritidstilbud, og må da 
samarbeide tett med foreldregruppa, bl.a. i AKS-komitéen i FAU, slik at nærområdets ønsker og 
interesser står i fokus.  

Vi legger også vekt på elevmedvirkning, og har et eget AKS-råd, som fungerer som et 
forslagsorgan inn til ledergruppa.  

 

Kurs og tilbud på AKS Holmen: 

I tillegg til "baseaktiviteter" med bygglek, brettspill, lek og sosialt samvær, tilbyr vi Naturbasen, 
matkurs, turnskole, danseskole med fire linjer, håndballskole, yoga, allsang, sjakk, 
kunstprosjekter, musikk og filmproduksjon og forestillingsprosjekter.  

Senere kommer langrenn- og skileik-kurs, alpintkurs i samarbeid med Ready, kodekurs og mer 
fokus på IKT-kompetanse i flere aktiviteter.  
Etter hvert vil også musikk/film/drama-tilbudet utvides med musikkproduksjon, teater, animasjon 
og kortfilm. Noe av dette er smått i gang, men mye blir satt inn på 4-trinn.  


