
Informasjon om Aktivitetsskolen. 

• Aktivitetsskolen er delt inn i to baser og basen til 1.klasse heter “Lillebrum”.  

• I Aktivitetsskolen skal elevene gjennom daglig lek og aktiviteter sammen med andre 

utvikle sosiale ferdigheter. Lek og læring henger tett sammen og skal prege AKS sin 

hverdag. 

• Aktivitetsskolen serverer mat tre dager i uken. De dagene barna ikke får servert mat 

har de med seg matpakke hjemmefra. 

• Alle barn som begynner på 1. trinn får plass i Aktivitetsskolen ved å søke om 

plass via Oslo kommunes søknadsportal for Aktivitetsskolen. Oppsigelse og 

endring skal også gjøres der.  

• Endring av plass fra heltids- til deltidsplass eller omvendt kan gjøres 2 ganger i 

året, gjeldende fra 1.januar og 1.august. Søknad om endring må sendes 

elektronisk. 

• Hvis du skal søke om plass på en annen skole, så kan du først søke om plass i 

AKS på ny skole etter at barnet ditt har fått plass der. 

• Alle elever på 1.trinnet ved Abildsø får gratis deltidsplass (kjernetid). Gratis 

deltidsplass betyr at tilbudet kan benyttes hver dag etter skoletid, inntil 12 

timer i uken. Det betyr at elevene kan være på AKS fra skoleslutt til kl. 15.30 

hver dag. (Ikke morgenåpning fra 07.30-08.30) 

• Elever med gratis deltidsplass kan benytte seg av tilbudet to dager i en 

ferieuke og de to dagene fastsettes av Aktivitetsskolen.  

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen er per 1/1 2020 

Inntekter før skatt Inntil til og med 

kr 228 042 

Inntil fra kr 228 042 

til kr 405 408 

Over kr 405 409 

Heltidsplass 686kr 1260kr 3212kr 

Deltidsplass  

2. 3. og 4.trinn  

440 kr 810kr 2171kr 

Gratis kjernetid 

Heltidsplass 1.trinn 

246kr 450kr 1041kr 

Gratis kjernetid 

Deltidsplass 1.trinn inntil 12 timer i uken 

0 0 0 

  

Søknadsfrist for å søke om plass i Aktivitetsskolen for oppstart i august er 

30.april 2021    

 

Kontaktinformasjon ved spørsmål: 

Kusum Lata- Daglig leder av Aktivitetsskolen 

Tlf. 948 57 949  

Mail: kusum.lata.parkash@ude.oslo.kommune.no 
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