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Sted: Lambertseter skole, 9.oktober 2018 

Tilstede: Foreldre som benytter seg av AKS (1-4 trinn) 

Fra ledelsen: Ingse R. Eckhoff 

Fra AKS: Inger Bore, Suzana Belcovski, Jannicke C. Rindal og et utvalg av aks-assistenter. 
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1. Presentasjonsrunde 
AKS-personalet presenterer seg hver og en (12 tilstede) 
  

2. Gjennomgang brukerundersøkelsen 
Undersøkelsen ble gjennomført rett før sommeren 2018. 58% har svart (vs. 61% i 2016). 
Resultat totalt sett for alle parametrene som ble målt sett under ett; AKS Lambertseter scorer 
godt over gjennomsnittet for Oslo-skolen. AKS har også internt møte hver torsdag m/de 
ansatte m/tema hvordan bli bedre. Ansatte på AKS blir ofte sendt på kurs, blant annet på et 
kurs som heter Helse og hygiene samt førstehjelp. AKS påpeker selv at de har et 
forbedringspotensiale på kommunikasjon. (Noe som fremgår av svarprosenten i 
undersøkelsen). Det påpekes at AKS Lambertseter har max åpningstid av det som tillates fra 
Oslo kommune. Man kan som forelder ta kontakt med AKS dersom man vil se resultatene i 
undersøkelsen  
  

3. AKS-dagen 
Mandag-fredag kl. 07:30-17:00. 
Morgenåpning (7:30-08:30)/ skolen slutter/ mat&sted/ meny/ aktiviteter (Stengetid kl 17:00; 
da må alle være ute av skolebygningen så AKS får låst). 
AKS er klar over at rommene i kjelleren ikke er det best egnede stedet å samles, men siden 
skolen har vokst med 1-trinn på ungdomskolen i år. Derfor trengte de mer plass enn tidligere. 
Det ble da AKS 2 trinn  som måtte flytte på seg. Rommene i kjelleren er det best egnede stedet 
av det som er tilgjengelig. Ledelsen påpeker at hovedkriteriet i vurderingen av sted var at en 
klasse fra barneskolen ikke skulle flyttes over til bygningen hvor mellom/ungdoms-trinnet 
holder til. Nytt: Rommet "Månen" skal fra 10. oktober brukes til morgenåpning hos AKS for 2. 
3. og 4. trinn. 
  

4. Læringsstøttende aktiviteter 



Hobbyhuset, matemagikerne, superkokkene, undreklubben, boksnuserne, fønix, sjakk, 
svømming, klatring, fotballskolen, I-Pad gruppe, bryting (nytt fra 4.klasse), cheerleading (nytt 
fra 4.klasse).  
Noen av aktivitetene som f.eks. svømming koster penger (kr. 1950,- for 11 ganger). - Det vil her 
bli et gratis-kurs for 3-klassinger for å få flest mulig opp på et minimumsnivå til obligatorisk 
svømming er på timeplanen fra 4. klasse i skoletiden. OBS vi samarbeider med Lambertseter 
svømmeklubb om dette kurset. 

  
Leksehjelp tilbys i AKS-tiden på mandager med kontaktlærer (dette er et pilotprosjekt på 1. 
trinn). 
  

5. Matservering og meny 
Man betaler 51,-/mnd i matpenger til AKS. 
AKS serverer et måltid 2 ganger pr.uke: 1-2 klasse; mandag og fredag, 3-4 klasse; tirsdag og 
torsdag. Elevene får frukt de dagene det ikke er matservering på Aks. 
  
Årshjul høst 2018 - vår 2019: 5 ulike menyer som hver varer ca 2 mnd 

1. Tomatsuppe. Stekt ris m/ egg og grønnsaker 
2. Blomkålsuppe. Wok nudler m/sei og grønnsaker 

Julemeny i desember; julegrøt, ostesmørbrød 
3. Tomatsuppe. Fiskeburger 
4. Spaghetti m/tomatsaus. Grønnsaksuppe m/makaroni 
5. Bali kyllinggryte m/grønnsaker. Fiskekaker m/makaroni 

  
Det blir 2-3 uker med brødmat i mai, pga. eksamensperiode (og da ikke tilgang til kokemuligheter). 
  
  

6. Valg av foreldrekontakter til AKS 
Én foreldrekontakt bes melde seg for hvert trinn (1-4 klasse).  
Navn 1-trinn: Cathinka, mor til Ebba 1C. 
Navn 2-trinn: Kristine, mor til Alexander 2C. 
Navn 3-trinn: Ingen har meldt seg (enda). 
Navn 4-trinn: Ingen har meldt seg (enda). 
  

7. Eventuelt 
Innspill fra AKS: 

• Foreldre som har mulighet oppfordres om å bli igjen etter møtet for å komme med innspill til 
menyer 

• Kommunikasjon; alle foreldre sjekker sine klasselister for å se om kontaktinfo (email, telefonnr) 
stemmer overens med det som står på lista. AKS sender ofte ut info på sms, og er da avhengig 
av foresattes kontaktinformasjon stemmer. 

• Aks bruker per dags dato flere kommunikasjonskanaler. AKS ser behovet for å sende ut 
informasjon til foreldrene angående hvilke kommunikasjonskanaler man ønsker å anvende 
fremover. 
  
Spmørsmål fra foreldre: 

• Hvorfor byttes ikke menyer oftere?  
AKS sier at av erfaring går det ca 2 mnd før barna har vendt seg til maten og samtidig ikke gått 
lei. 
AKS sin erfaring er at barna generelt sett liker maten godt. Hva gjelder tomatsuppen har AKS 
prøvd å lage fra grunnen, lage av tomatbokser etc., men viser seg at barna helt klart 
foretrekker posesuppen som tilsettes makaroni. :-) 



• Har barna nok tid til å spise, lurer siden mye mat kommer i retur? 
AKS sier de har nok tid (30/45 min å spise), og at de passer på at alle har spist opp/ eller spist 
en del av maten sin. 

• Hvorfor får man ikke AKS-måltider på sommeren, siden man betaler det samme hver måned? 
AKS har et budsjett som de har fordelt gjennom hele året så godt de kan ift. de ressursene de 
har tilgjengelig. AKS skal revurdere om de kan gjøre noe annerledes her, for å kunne tilby 
matservering hele året. 

• Angående svømmekurset man kan melde seg på (Høst 2018; kr. 1950,-/ 11 ganger) så påpekes 
det at dessverre for noen barn oppleves vannet i Lambertseter Bad veldig kaldt. Det oppfordres 
å varsle om vanntemperaturen på påmeldingsskrivet, samt oppfordre foreldre å ta med barnet 
i bassenget på forhånd (helge-åpent) for å teste temperaturen, før man melder seg på. 

• Foreldre ser behov for vakt i 2. trinnsgangen utenfor klasserommene inntil klokka ringer inn 
08:30. (Ref. forespørsel sendt via skolemeldings app'n til AKS 26.9 fra forelder). 
Det er helt klart et behov for en permanent vakt i gangen for å ha kontroll på hva som skjer i 
gangen og hvem som befinner seg der. Tidvis er der mange barn utefor 2-klasse rommene, det 
har vært slåsskamp på morgenen, hvor forelder har måttet informere AKS, og tidvis er der støy 
og "pøbelstreker" som foreldre må irettesette i det de går forbi. 
Det er også en 3 klasse som har klasserom og garderobeplasser i denne gangen. 
AKS sier de her skal endre praksis å få vakthold i gangen fra kl.8.10 – 8.30. AKS oppfordrer også 
i denne forbindelse at foreldre minner barna sine på å oppføre seg fint. 
 
 
 
 
 
Aks takker Elin for referatet. 
  

  
  
  
  


