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Informasjonskilder

• Avtaleskjemaet er Aktivitetsskolens viktigste informasjonskilde
• Varige endringer i adresse, telefonnumre, epostadresser, hjemtider må 

meldes fra skriftlig til AKS via sms eller e-post
• tlf. 46923814 (3 og 4-trinn) , maboa103@osloskolen.no, Marianne
• Tlf. 91856874 (1 og 2 trinn), elin0407@osloskolen.no, Elin

Innen kl. 12 



Informasjonskilder 
• Dagens beskjeder gis til basetelefonene:
• Nordpolen(1-2 trinn) tlf. 90278156
• Sydpolen (3-4 trinn)tlf. 90284781
• Alle beskjeder bør gis skriftlig på sms, innen kl. 12

• Husk vi har mange barn og muntlige 
beskjeder kan fort gå tapt



HENTERUTINER 

• 1-2 trinn med kun gratis kjernetid har plass på AKS
mandag-torsdag fra skoleslutt til kl 15.45 og 
fredag fra skoleslutt til 15.30

• 3 trinn fra skoleslutt til 16 (hele uka)

• 4 trinn har ikke gratis kjernetid. For de med deltidsplass kan 
barnet være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i u ken og benytte 
morgenåpning på AKS. FAST AVTALE!

• Elevene skal hentes innen da.

• Skulle man bli forsinket, må man melde fra om dette til basetelefonen.
• dersom avtalt oppholdstid brytes gjentatte ganger, kan Aktivitetsskolen i samråd med 

rektor si opp plassen med en måneds varsel.
• Aktivitetsskolen stenger kl 1700.



ENDRINGER, OPPSIGELSE OG 
INNTEKTSDOKUMENTASJON

• Hvis du skal endre plassen til barnet ditt, 
er fristen en måned fra den 1. hver måned. 
Oppsigelse, inntektsdokumentasjon og 
endring av plass, gjøres elektronisk via 
Oslo Kommune sin hjemmeside.

• Alle spørsmål om fakturaer og betalinger 
rettes til skolens kontor.



OPPHOLDSBETALING
• Inntekt over 387 552 kroner
• Heltidsplass: 2998 kroner
• Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 972 kroner
• Deltidsplass: 2026 kroner. Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for 

plassen.

• Inntekt fra 217 999 - 387 552 kroner
• Heltidsplass: 1176 kroner
• Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 420 kroner
• Deltidsplass: 756 kroner. Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for 

plassen.

• Inntekt til og med 217 998 kroner 
• Heltidsplass: 640 kroner
• Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 229 kroner
• Deltidsplass: 411 kroner.
• Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.



FERIER

• I forkant av hver ferie vil det legges ut 
påmeldingsskjema for ferieåpningen på 
portalen og sendes som ranselpost.

• Skjema fylles ut og sendes/ leveres til 
Aktivitetsskolen innen fristens utgang 
uansett om man skal benytte tilbudet eller 
ikke.



FERIER FORTS.

• Aktivitetsskolen holder åpent alle dager fra 
0730-1700, bortsett fra røde dager i 
kalenderen og juli måned.

• Skulle det dukke opp andre dager i løpet 
av året, som for eksempel en 
planleggingsdag, vil dette bli informert om i 
god tid i forkant.



Kurs

1.Våre egne kurs
• Hobby/med Semra
• Mat/med Hanan, Imrozia og Shahida
• Turgruppe/med Hanan og Shahida
• Dans/med Gabriela
• Fotball/ med Zain, Ali og Islam
• Gymsal/med Gabriela, Ali og Islam
• Kodekurs med 4.trinn/ med Tayyba og Islam
• Svømming/med Omid, Islam og Elin (onsdag og torsdag)
• Leksehjelp mandag-onsdag 16-16.30
• Lesegrupper

2. Eksterne kurs
• Bush
• Småstjerner 
• Forskerfabrikken fra januar 2019
• Skiskole uke 3-7, 2019



Hvor finner du informasjon?

• https://lusetjern.osloskolen.no/

• Siden oppdateres hver uke med ukeplaner 
og informasjon.



Oslostandard
Beskriver forventningene som foresatte kan ha til 
AKS
• Innhold
Du mottar planer
Gode aktiviteter knyttet til målområdene i Rammeplanen
Det er sammenheng mellom innhold i skolen og AKS
• Striktur
Du finner relevant informasjon på skolens nettsider
Følger skolens ordensreglement
• Trygghet
Du opplever at ditt barn trives
Du opplever at de ansatte er imøtekommende
Du blir kontaktet om det er noe spesielt
• Dialog
Du blir invitert til møter
Du får mulighet til å påvirke innholdet i AKS gjennom 
FAU og driftsstyret

Beskriver forventningene til foreldre
• Innhold
Du holder deg orientert om ditt barns Aks-dag
• Striktur
Henter ditt barn innenfor åpningstiden
Du svarer på våre henvendelser innen fastsatt frist
Du setter deg inn i planene
• Trygghet
Du gir AKS relevant informasjon om ditt barn
Du møter ansatte med respekt
Du passer på at ditt barn har riktig utstyr
• Dialog
Du deltar i brukerundersøkelser
Du gir AKS tilbakemeldinger på ting du er fornøyd eller 
misfornøyd med 



Rammeplan for AKS
• Skal gi retning
• AKS kjennetegnes ved:
Å gi et godt leksetilbud
Å ha læringsstøttende aktivitetstilbud
Å gi helhetlig tilbud i samarbeid med 
skolen
* Skal preges av tydelige regler og grenser 
for adferd
• Betydningsfull arena for utvikling av sosial 

kompetanse
• Betydningsfull arena for utvikling av 

språklige ferdigheter
• Skal gi god omsorg 

Fem målområder: 

• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet og lek
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse 
• Lekser og fordypning



Prosjekt lesing og regning

Skal bidra til
• å styrke norskspråklige ferdigheter
• elevens faglige utvikling
• Økt samhandling mellom skole og 

AKS

• Minimum 2 læringsstøttende
aktiviteter i uken som bidrar til å 
styrke elevens lese, skrive, språk 
og/ eller regneferdigheter



Hva er dere, foreldre, opptatt 
av?

• Hva er viktig for dere?


