
Velkommen til
foreldreworkshop

• Bli kjent

• Kommunikasjon

• Introduksjon av baseledere og øvrig personale

• Oppsummering av hva vi har gjort så langt

• Aktiviteter i henhold til Rammeplan - ønsker og

tilbakemeldinger

• Mat på AKS

• Sosialkompetanse og trygghet – arbeid med 

relasjoner på AKS



Bli kjent -
20 spørsmål



Kommunikasjon
• Teams

• Ukeplan

• Instagram

• Nettsiden



Baseledere

1. Trinn: Maria Dela Cerna Øverlien

2. Trinn: Victor Selvarajah

3. Trinn: Mohamed Ali

4. Trinn: Henrik Diep



Hva har AKS 
gjort felles så langt 
dette skoleåret?

1. "Mitt Drømmevalg"

2. AKS/løp - TV-aksjonen (Barn ikke brud)

3. Halloween-uke



Hva har 1. trinn gjort så 
langt dette skoleåret?

1. Faste aktiviteter - Kunstklubb med Malvina, Fotballskole med Hajra, 
Danselek med Sahar, Lek på basen, Fredagsdisco

2. Undringsposen på fredager – Stig skole, Snegleparken, Fossum 
fotballbane, Kunstklubb med Lone, Stovner bibliotek, 
Stovnertårnet, Skøyter på Fossum skøytebane.

3. Knytetrening med Jenny (fysioterapaut)- Vi har øvd på å knyte sko i 
tre uker, på tirsdager.

4. Innsats for andre: 8-10.Trinn - ulike aktiviteter hver torsdag med 
1.Trinn (Dans, kunst, fotball, lek)

5. Relasjonsgrupper: Hver torsdag leker en fast elevgruppe sammen 
med en fast voksen på AKS. Elevene bestemmer leken.



Hva har 2. trinn gjort så 
langt dette skoleåret?

1. Faste aktiviteter - Kunstklubb, Fotballskole med Abdi, 
Step Up Crew med Farida, Lek på basen, Fredagsdisco

2. Relasjonsgrupper: Hver torsdag leker en fast elevgruppe 
sammen med en voksen på AKS.

3. Undringsposen på fredager– Stig skole, Snegleparken, 
Fossum Gård, Skøyter på Furuset Forum , Skur 13 
(skatehall i byen), Haugenstua Skatehall

4. Tema: Mitt drømmevalg, Halloween, Plan

5. Innsats for andre: 8-10.Trinn - ulike aktiviteter hver 
torsdag med 1.Trinn (Dans, kunst, fotball, lek)



Hva har 3. trinn 
gjort så langt dette 
skoleåret?
•Ulike aktiviteter: Kokkeklubb, Skating, 

Minecraft Education, Idrettsklubb, 

Tegneklubb

•Relasjonsgrupper og felleslek

•Mer tid i gymsalen



Hva har 4. trinn 
gjort så langt dette 
skoleåret?

Uker fylt med masse aktiviteter

- Taekwondo med Kirsti og Victor

- Fysak med Isaac & Henrik

- Minecraft

- Move & Groove med Sahar

- AKS-Junior

- (Grønn sykkeskole).

Relasjonsgrupper



Hva er det første foresatte tenker på når du tenker på AKS Haugenstua?



Dette tenker barna på når de tenker på AKS



Aktiviteter på AKS

Gruppearbeid
- aktivitetsønsker for 
deres barn



Aktivitetsønsker



Aktivitetsønsker



Aktivitetsønsker



Aktivitetsønsker



Mat på AKS

• Mellommåltid

• 51,- mnd per elev / 11,- kr uka

• Vegetarisk/fiskebasert

• Tar hensyn til allergier

• Sambruk med mat og helse 

• Innpsill fra elevene ved "Mitt Drømmevalg"

Menti.com





Sosialkompetanse / Trygghet

• Sosialkompetanseplan – felles 1. - 10. trinn

• Relasjonsgrupper

• Kjærlighetsspråk

Periode Tema

Oppstart av 
skoleåret

Velkommen tilbake

Uke 34-39 Selvkontroll
Regulere forhold mellom atferd og følelser. Tilpasse seg fellesskapet 
og ta hensyn til andre, og seg selv.

Uke 41-46 Empati
Evne til å leve seg inn i andres situasjon, og se situasjonen fra andres 
side. Vise respekt og omtanke for andres følelser og synspunkter.

Uke 47-51 Ansvarlighet
Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid. Utføre oppgaver 
etter beste evne, og ta ansvar for at alle har det bra.

Uke 1-7 Samarbeid
Dele med andre, hjelpe andre, jobbe sammen i grupper eller med 
læringspartner. Kunne følge regler, beskjeder og bytte aktivitet.

Uke 9-14 Selvhevdelse
Be om hjelp og informasjon. Presentere seg selv, markere seg sosialt 
med egne meninger og standpunkt, reagere på andres handlinger og si 
nei.

Uke 16 -24 Behovstilpasset
De siste ukene av året – velger lærerne ut ifra klassens behov



Sosialkompetanse / 
Trygghet

• Sosialkompetanseplan

• Relasjonsgrupper

• Kjærlighetsspråk

• På tvers av klasser for å bli bedre kjent

• En fast voksen på gruppa – dette sikrer at vi vet 

at alle har noen å leke med, og ikke minst 

komme til om det skulle være noe



Sosialkompetanse / 
Trygghet

• Sosialkompetanseplan

• Relasjonsgrupper

• Kjærlighetsspråk



A = Anerkjennende ord
B = Kvalitetstid
C = Gaver
D = Tjenester
E = Fysisk berøring

vi gjennomførte kjærlighetsspråkstesten på foreldrene og fikk introdusert 
satsningen på AKS



Tusen takk til alle som kom!

Vi gleder oss til neste gang!


