
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Aktivitetsskolen Ammerud  

-------------------- 

 

 

 

 

Til foresatte med barn i 1. klasse 2018/2019 

Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud til alle elever fra 1. til 4. klasse. På Aktivitetsskolen kan 

elevene komme før og etter undervisningstid, og på skolens fridager. Vi har åpent alle dager, 

bortsett fra jul- og nyttårsaften og hele juli måned. 

 

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas sosiale og faglige 

kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter og 

leksehjelp. Rammeplanen gir retning for innhold og organisering og sikrer 

at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter knyttet til fem 

målområder. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen 

fysiske, estetiske og kreative aktiviteter. 

 

På skolens hjemmeside finner du det meste av praktiske opplysninger, oppholdsbetaling, 

aktiviteter og elektronisk påmelding.  

Det er viktig å merke seg at du betaler fra oppstartdato og den bestemmer du selv.  

 

Vi gleder å oss til å bli kjent med deg, klikk her for påmelding.  

 

Plasser 

Heldagsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes alle virkedager som 

Aktivitetsskolen har åpent.  

Halvdagsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes 12 timer pr. uke i skolens uker. I 

skolens friuker kan plassen benyttes inntil 2 dager, mandag og onsdag.  

 

Endring av plass – ønsker du å gå fra hel til halvplass, eller si opp, så er det 1 måneds 

oppsigelsestid gjeldende i fra den 1. i hver måned. All endring og påmelding må skje 

elektronisk via skolens hjemme. 
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Oppholdsbetaling 

Satser for oppholdsbetaling 1. trinn 2018/2019.  

 

Inntekter Inntil kr 210 681 Inntil kr 374 544 Over 374 544 

Halvdagsplass 0 (gratis) 0 (gratis) 0 (gratis) 

Heldagsplass med 

gratis kjernetid. 

229 420 972 

(Med forbehold om feil og endringer) 

 

Måltider  

Elevene får ett varmmåltid 5 ganger pr. uke. Ved siden av varmmåltidet serveres det alltid 

brød/knekkebrød med pålegg for dem som ønsker dette.  

Ved allergier, må dette gis beskjed ved oppstart.  

Les mer om AKS meny her.  

 

LSA 

Elevene LSA er en forkortelse for læringsstøttende aktiviteter. 

En læringsstøttende aktiviteter er, 

 En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter 

 En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål 

 En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen 

Les mer om læringsstøttende aktiviteter her.  
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