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Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til Haugen Aktivitetsskole. Under kan dere lese litt 

om hva Aks er og noen andre praktiste informasjon. 

 

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena i nært samarbeid med 

skolen. Den skal tilby læringsstøttende aktiviteter som støtter opp under skolens faglige mål.  

 

Gratis kjernetid 

 
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, 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. (Dette rapporteres til UDA) 

 

 

Slik søker du om plass i AKS 
 

For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes 

hjemmeside 

 www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen .  

 

For mere informasjon om hvilke skoler som tilbyr gratis deltakelse i AKS for 1.-4.trinn se 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-

skoletid.  

 

Alle dere som allerede har levert søknadsskjema i papirform på 

innskrivingen, må dessverre sende inn elektronisk søknad. Dette på grunn av 

nytt registreringssystem for Aktivitetsskolen.  
 

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid
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Søknadsfristen for Aktivitetsskolen er 1.april 2018.  

Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på. 

 

 

Oppholdsbetaling for heldagsplass 
 

 Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis kjernetid, må velge heldagsplass mot å betale 

differansen mellom sats for hel- og halvdagsplass 

 

Se tabell for priser: 
 

 

 Inntekt til og med 

kr,- 210 681 

Inntekt mellomkr,- . 

210 681 

til kr 374 544 

 

Inntekt fra og med 

kr. 374 544 

Heldagsplass gratis 

kjernetid 

Kr,- 229 Kr,- 420 Kr,- 972 

 

 

Oppholdsbetaling, rabatter og skattefradrag: 
 

Betaling skjer forskuddsvis fra måned til måned. Det er mulig for familier og enslige forsørgere 

med lav inntekt å få betydelig reduksjon av den månedlige oppholdsbetalingen. For å søke om 

redusert pris som følge av lav inntekt må egenerklæringsskjema leveres, samtidig må man også 

dokumentere inntekten gjennom å levere ''skatteoppgjøret'' for 2017 (ikke selvangivelsen). 

NB: bor begge foresatte på samme adresse trenger vi dokumentasjon fra begge foresatte. 

 

Alle som betaler for pass av barn under 12 år har krav på skattefradrag. Se www.skatteetaten.no 

for hva du har krav på. Legg også merke til at personer som er i praksis eller deltar på kurs i 

regi av NAV i mange tilfeller får stønad til barnepass, herunder oppholdsbetaling til 

Aktivitetsskolen. 

 

Åpningstider: 
 

Åpningstiden er fra kl.07.30 til 08.30 og fra skoleslutt frem til kl.17.00. Det er også 

heldagsåpent (07.30-17.00) i alle skolens ferier med unntak av juli måned, jul/nyttårsaften og 

offentlige fridager. 

 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. 

Vi gleder oss til å møte dere! 

 

Vennlig hilsen 

 

Aziza Moquim                                                                               

Aktivitetsskoleleder                                                                       

E-mail: aziza.moquim@ude.oslo.kommune.no 

Tlf: 47 68 81 73/ 23 34 42 00 
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