
 

 

Kjære foresatte, 

Her kommer det litt praktisk informasjon fra AKS, 

1. Søke plass 

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo kommune må du som foresatt selv søke om plass 

digitalt på AKS sine hjemmesider. Eleven har plassen til dere selv sier opp eller til eleven 

er ferdig med 4. trinn.  

 

2. Endringer i oppholdstid 

Alle endringer må også gjøres digitalt. Du kan endre oppholdstiden fra heltid/gratis 

kjernetid til deltid/gratis kjernetid eller omvendt.  Det er viktig å huske på endring av 

oppholdstid må gjøres før 1.desember og før 1. juli. Når du har endret timeantall innen 

fristen så skal dette gjelde f.o.m. 1 januar og 1 august. Man kan gå fra halvtidsplass til 

heltidsplass i løpet av en uke, mens fra heltidsplass til halvtidsplass kan man gjøre 2 

ganger i året. 

 

3. Oppsigelse 

Ønsker du å si opp plassen må du gjøre det digitalt. Det er en måneds oppsigelsestid 

gjeldende fra den 1. i måneden. Det vil si, ønsker du at barnet skal slutte 1. januar, må du 

melde dette inn senest 1. desember.  

 

Er du usikker på om du vil ha heltid eller deltid, ta gjerne 

kontakt med oss så hjelper vi å finne den beste løsningen for 

dere. Alle lenker i forbindelse med plass på AKS finner du på 

vår hjemmeside https://ammerud.osloskolen.no/    

 

 

 

https://ammerud.osloskolen.no/


Det er høst… 

Det betyr at barna må ha regntøy med seg på skolen.  . 

Gummistøvler er også veldig lurt. I tillegg må det alltid være med 

ett sett med skiftetøy i garderoben og gjerne to par sokker.       

 

Litt om mat på AKS 

Det serveres frokost hver dag på AKS kl. 07.30 – 

08.00. Det blir brødmat, innimellom grøt og 

suppe. Som mellommåltid serveres det i 

hovedsak varmmat. Vi har en variert meny fra 

hele verden. Vi tar hensyn til ulike 

matpreferanser som halal, vegetar og ulike 

allergener. AKS-menyen ligger alltid på 

hjemmesiden vår og blir oppdatert hver fredag.  

All informasjon finner dere på våre hjemmesider. Der kan dere holde dere oppdatert på 

ukeplaner, månedsbrev, kurs og program på AKS i skoleferier. 

 

 

 

Mvh Ammerud AKS 



     


