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AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL 2017/2018
STYRETS ÅRSMELDING

Aktivitetsskolen Slemdal (AKS) er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske
skoledagen for barn i 1. – 4. klasse. AKS skal være et sted hvor barna treffer jevnaldrende
i lek, prosjekter og i interne og eksterne kurs. Ved oppstart i august skoleåret 2017/2018
var det plass til alle 252 barn som søkte.
Aktivitetsskolen Slemdal er en forening, og driften er organisert av foreldre til barn ved
skolen, i motsetning til de fleste skolefritidsordninger i Oslo, som er en del av
Utdanningsetaten.
Organisering:
•
•
•
•
•

For skoleåret 2017/2018 drives AKS fra Huseby FO
1. og 2. klasse har opphold i underetasjen.
3. og 4. klasse har opphold i 1. etg.
3. og 4. klasse har disponert to egne rom.
Det er felles uteområde for alle.

Vi har disponert kunstgressbane og ballbinge.
Matservering for 1. klasse har foregått i klasserommene. 2. - 4. klasse har hatt matservering
i atriet i 1. etg.
Kurs for barn:
Gjennom året har det vært en rekke aktiviteter på AKS, hvorav noen er formet som kurs
med egen påmelding. Vi arrangerer egne kurs og aktiviteter så vel som samarbeid med
eksterne aktører.
I 2017/2018 har vi hatt eksterne kurs i samarbeid med:
• Sjakk – i regi av Norges Toppidrettsgymnas, Oslo Schakselskap
• Alpint/langrenn – i samarbeide med Tryvann Vinterpark.
• Dans – i regi av Vinderen Dansestudio.
• Kor – i regi av Slemdal Skolekor
• Turn – i regi av Njård Idrettslag
• Kårdelek – i regi av Njård Idrettslag
• Tennis, Basis og fotballakademi i regi av Heming Idrettslag
• Golfkurs – i regi av Haga Golfklubb
• Bandy – i regi av Ready Bandy.
Aktiviteter:
Vi har hatt mange gode interne kurs. Datakurs, forskerklubb, jentefotballgruppe,
reklameskole, rytmekurs, Just Dance, Champions League, sy-kurs, figurlaging, Pixel-Art og
mye annet.
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Vi har hatt SUPERFREDAG den siste fredag i måneden hvor barna har fått være med på å
bestemme hva som skal skje. Det har vært populære aktiviteter hvor læring og
medbestemmelse har vært fokusområder.
Ferieklubbene
Høst-, vinter-, påske- og sommerklubb har hatt bra fremmøte, og det har vært ulike
aktiviteter så som:
• Kinobesøk
• Kokkekurs
• Norsk folkemuseum
• Teknisk museum
• Vannkrig
• Mesternes Mester
• Omvisning på Ullevål Stadion
• Tur til Frognerparken Og mange andre spennende aktiviteter.
Alle barn som deltar høst-, vinter-, og påskeferieklubb er samlet, så her har barn fra de
ulike trinnene lært hverandre litt bedre å kjenne.
Faste tradisjoner:
Vi har holdt våre tradisjoner i hevd, med blant annet juleverksted, og fastelavnsfeiringen
med ”å slå katten av tønnen”. I år, som i fjor ble tønnene byttet ut med egenlagde piñataer.
Personale:
AKS Slemdal har i 2017/2018 vært organisert med 23 ansatte. 19 assistenter, 3
avdelingsledere, og daglig leder. Kjønnsfordelingen blant de ansatte har vært veldig jevn,
med 11 menn og 12 kvinner.
Helse - miljø og sikkerhet.
Hele personalet har deltatt på førstehjelpskurs gjennom Fførstehjelperen. Det har også vært
gjennomført evakueringsøvelser for voksne og barn.
Samarbeidspartnere:
Samarbeidet med Slemdal skole har fungert bra, både på det ledelsesmessige planet og i
samarbeidet om barn med spesielle behov. AKS har deltatt på ansvarsgruppemøter med
skolen. Sambruk av felles lokaler fungerer, og gjennom skoleåret har det vært jevnlige
møter med skolens ledelse.
Skolen har ikke tilbudt leksehjelp. AKS gjorde en undersøkelse som ledet til at vi hadde
leksehjelp som en del av vårt tilbud. Mange barn har benyttet dette tilbudet, først og fremst
på 3. og 4. trinn.
Møtevirksomhet:
Styret i AKS Slemdal har avholdt 6 ordinære styremøter i løpet av skoleåret, samt et
årsmøte.
Økonomi:
Økonomien og likviditeten ved AKS er tilfredsstillende. Dette gir det nødvendige
fundamentet for videre drift. Som en foreldredrevet privat aktivitetsskole er det viktig for
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alle at man har handlingsrom til å ta avgjørelser som kan påvirke AKS positivt. Uten en
viss grad av økonomisk frihet har det ingen verdi å være foreldredrevet. Styret er derfor
opptatt av god soliditet. I tillegg er prisene på tilbudet fra AKS betydelig under
sammenlignbare priser i kommunale aktivitetsskoler. Styret vil understreke at
budsjetteringen er utfordrende, da foreldrebetaling utgjør den eneste inntekten. Selv om det
ble budsjettert med et større underskudd på grunn av lokalisering og de utfordringer det
har medført i forhold til ressursbruk og bemanning, har driften vært sunn og underskuddet
betydelig redusert gjennom året i forhold til budsjettet.
Regnskapsførselen har vært ivaretatt av autorisert regnskapsfører Tove Ore, og revidert av
statsautorisert revisor Ellen Amdal. Regnskapsfører deltar på styrets møter.
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