
 
 

Eksterne samarbeidspartnere i AKS-tiden 

 

Aktivitetsskolen Bestum har de siste årene opparbeidet seg en del samarbeidsaktiviteter 

på og rundt skolen. Dette er aktiviteter helt eller delvis i regi av eksterne aktører. Målet 

med dette skrivet er å kartlegge og rydde opp i de aktivitetene som foreligger, slik at vi 

får avklart hvem som til enhver tid har ansvaret for barna på de forskjellige aktivitetene.  
 

I dag har aktivitetsskolen samarbeid med Bestum skolekorps, Bestum strykeorkester, Oslo 

Kommunes musikkskole, Ullern Tennis, Ullern Fotball, Ullern Basket, Christiania 

Taekwondo, Tryvann skiskole mm. – Alle påmeldinger og videre informasjon om 

eksternkursene må sendes til kontaktene nevnt på listen nederst på siden.  
 

Bestum skolekorps, Bestum strykeorkester og Oslo Kommunes musikkskole(kulturskolen) er 

de aktivitetene som faller inn under et naturlig samarbeid med Aktivitetsskolen Bestum. 

AKS informerer barnet 10-5 min før spilletimen slik at hen har god tid til å komme frem. 

Dersom de må følges, skal dette avtales med spillelærer/foresatt. Ved endring av 

spilletimer fast eller enkeltdager må det gis beskjed til AKS senest kl. 12.00 innværende 

dag.  
 

Vi vil kunne være behjelpelige med å samle elever til alle eksterne aktiviteter, men 

overføring av ansvaret skjer når barna går ut av skoleporten eller blir hentet av en 

ansvarlig voksen fra den eksterne aktiviteten. Når barna hentes, skal den som henter, 

ha en ferdig liste over hvilke barn (navn og klasse) som forlater skolen. Denne skal 

leveres til Aktivitetsskolen i god tid. Dette er løsningen vi i dag praktiserer for Ullern 

Fotball (fotballakademiet), men vil også gjelde andre eventuelle aktiviteter som skjer 

utenfor skolens område. 

 

Et annet eksempel på en slik avtale, kan være den som finnes med Ullern tennis i dag. 

Barna på 2-4.trinn blir informert før tennisen begynner slik at de får tid til å hente sakene 

sine og til å gå bort til tennisen på egenhånd. I det barnet går ut av porten på AKS, er 

det tennisen som overtar ansvaret. Barna i 1.klasse får hjelp av AKS til å ta med gitt 

utstyr og til å stille opp utenfor skolebygget slik at de står klare til tennislæreren kommer 

og henter dem. 1.klassingene blir og fulgt tilbake til AKS i regi av Ullern Tennis.   
 
Kontaktinfo:  

 Bestum skolekorps – tlf: 917 13 877 mail: torstein@jazzprovider.com 

 Bestum strykeorkester – tlf: 971 68 721(BSO) 920 37 577(BSO2) mail: bestumstryk@gmail.com 

 Oslo Kommunes musikkskole – tlf: 22 05 77 70 mail: kontakt@oslokulturskole.no 

 Ullern Tennis - tlf: 477 15 268 mail: jesper@ullerntennis.no 

 Ullern Fotball - tlf: 472 65 966 mail: magne.aarvik@gmail.com 

 Ullern Basket - tlf: 954 85 148 mail: calle.bogh@crayon.no 

 Christiania Taekwondo - tlf: 901 35 080 mail: betele@ntkd.no 

 Tryvann skiskole – info sendes ut i forbindelse med påmelding (vinter) 


