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Byrådet har besluttet å videreføre gratis kjernetid i 2. trinn. Det betyr at dere får tilbud om 12 

timer gratis kjernetid fra august 2017. Dette er en gledelig nyhet. 

 
I august 2016 fikk alle 1. klassinger i bydelene Stovner, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand tilbud om gratis 

kjernetid 12 timer i uken. Målet med dette tilbudet er:  

 Å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter  

 I økende grad bidra til elevens sosiale ferdigheter 

Byrådet har kommet med noen rutiner i forhold til registrering av faktisk oppmøte på Aks for barn med gratis 

kjernetid og de er:  

 Plassen brukes umiddelbart etter skolen  

 Barna må være på Aks i kjernetiden (etter skolen frem til 15.30\15.45, må tilpasse tiden etter timeplanen 

for skolen) for å få et faglig utbytte av gratis kjernetiden 

 Plassen skal ikke brukes som oppbevaring av barn 

 Barna skal registreres hverdag med tidspunkt for henting. 

Gratis kjernetid var en ny prosess for personalet i Aks. Vi har jobbet hardt for å legge til rette for et godt 

læringsstøttende aktivitetstilbud. 

Underveis har vi observert noen punkter som vi gjerne vil at dere tar hensyn til fremover, og disse er:  

 Barn med gratis kjerne tid har kun 12 timer i uken (etter skolen) og 2 dager i skolens ferier til 

disposisjon 

 En del barn blir hentet veldig tidlig, dette fører til at barnet ikke får vært med på planlagte aktiviteter 

 Barnet blir hentet midt i en aktivitet og får ikke avsluttet det det har begynt med 

 En del overstiger disse 12 timene de har til disposisjon, det er mulighet for å endre oppholdsplassen til 

heldag til kun kr. 947,- i måneden. 

Fra og med første januar 2017 har vi begynt å skrive ned når barn med gratis kjernetid blir 

hentet. Dette blir rapportert til Utdanningsetaten.  

Vi har laget et forslag til alle de som har gratis kjernetid om hvordan disse 12 timene kan brukes i løpet 

av en uke: 
Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

13-15:30 13-15:45 14-16 13.15-15:30 13-15:30 

 

Vil dere ta fri en dag kan dere fordele disse 12 timene på 4 dager. 

Det vil bli sendt faktura for heldagsplass på kr. 947,- dersom barnet er på Aks mer enn de 12 

timene som er avtalt.  

 
Vennligst ta kontakt med Aks-leder ved spørsmål! 

 
Aziza Moquim          

Aks-leder 
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