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Gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen skoleåret 2019/2020 

  

Skoleåret 2019/2020 utvides ordningen med gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS). Alle 

elever på 1. trinn skal få tilbud om gratis deltidsplass i AKS. I tillegg skal tilbudet trappes opp 

i utvalgte bydeler. Totalt blir elever ved 111 skoler omfattet av ordningen. Det blir sendt ut et 

eget brev til skoler med spesialgrupper og til skoler med privat AKS.  

 

Gjennom byrådets barnereform med gratis deltidsplass i AKS vil byrådet sikre at alle barn får 

en trygg og god oppvekst. At alle elever får mulighet til å delta og oppleve gode tilbud etter 

skoletid i AKS er viktig for inkludering, integrering og elevenes læring. 

 

Ordningen utvides fra 01.08.2019 og gjelder for: 

 Alle skoler i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke skal tilby gratis 

deltidsplass på 1.-3. trinn. Tøyen skole og Vahl skole er unntak og skal tilby gratis 

deltidsplass på 1.-4. trinn.  

 Alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand skal tilby gratis 

deltidsplass på 1.-4. trinn.  

 Alle skoler i bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, 

Østensjø og Nordstrand skal tilby gratis deltidsplass på 1. trinn.  

 Alle skoler med privat AKS skal også tilby gratis deltidsplass for 1.trinn og får tilsendt 

et eget brev om dette.  

 

Mål 

Målet med gratis deltidsplass i AKS er: 

 å øke deltagelsen i AKS 

 å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter 

 å heve kvaliteten 

For å sikre måloppnåelse legger UDA føringer på organisering og innhold i gratistilbudet. 

 

 

Føringer for tilbudet 

Rammeplan og forskrift for AKS, samt standard for samarbeid hjem-skole-aktivitetsskole skal 

ligge til grunn for innholdet i tilbudet.  
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Aktivitetsskoler som tilbyr gratis deltidsplass i AKS fra høsten 2019, skal: 

 tilby språkstimulerende aktiviteter 

 dele erfaringer knyttet til språkstimulerende aktiviteter fra gode AKS´er i etablerte 

nettverk i disse bydelene 

 styrke samarbeid og samhandling mellom undervisning og AKS, samt etablere 

gode strukturer for dette samarbeidet 

 rekruttere personale til AKS med nødvendig språkkompetanse i norsk 

 sikre god kvalitet og bredde i tilbudet for barn med heltidsplass 

Rammer for gratis deltidsplass i AKS 

 12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid, dette gir gode forutsetninger for 

planlegging og økt kvalitet i tilbudet  

 2 dager i skolens ferier (høst og vinterferien, jule- og påskeferien og i hver av ukene i 

sommerferien utenom juli når AKS er stengt)  

 på skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret er deltakelsen ½ dag 

 

Gratis deltidsplass er et frivillig tilbud for elevene, det er ikke obligatorisk å delta i tilbudet 12 

timer per uke. Skolen bør imidlertid formidle til foresatte på f.eks. utviklingssamtaler og 

foreldremøter at elevene bør være mest mulig til stede i deltidsplasstiden for å nyttiggjøre seg 

læringstilbudet der. 

Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis deltidsplass må velge heltidsplass og betale 

differansen mellom sats for hel- og deltidsplass. Foresatte som ønsker å kjøpe ekstra 

timer/dager, må velge heltidsplass. 

 

Oppholdsbetaling Inntekt til og med 

kr.  217 998, 

(2,25G) 

Inntekt mellom 

kr 217 999 (2,25G) 

og kr 387 552,- (4G) 

Inntekt over 

kr 387 552,-  (4G) 

Heltidsplass kr  657 kr  1 208 kr  3 079 

Deltidsplass kr  422 kr  776 kr  2 081 

Heltidsplass for 

barn med tilbud om 

gratis deltidsplass  

kr  235 kr  431 kr  998 

 

Informasjon om påmelding og søknadsportalen 

Foresatte skal melde barna på AKS i portalen på Oslo kommunes hjemmeside 

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

Her kan foresatte også bytte opphold, si opp plass og endre informasjon vedrørende barn og 

familie. Utdanningsetaten ber skolene om å bistå foresatte med den elektroniske 

registreringen ved behov. 

 

Informasjon om tilbudet gratis deltidsplass i AKS 

Skolene skal informere foresatte til skolestartere 2019/2020 om tilbudet om gratis deltidsplass 

i AKS og redusert betaling for heltidsplass på besøksdagene/førskoledagene. Skolestartheftet 

Velkommen til Osloskolen og vedlagt informasjonsbrev til foresatte deles ut. Sett inn skolens 

navn i brevet. På AKS´s sider på TAVLA finner skolene informasjonsbrev til foresatte som er 

oversatt til ulike språk. 

https://ude.intranett.oslo.kommune.no/undervisning-og-laring/aktivitetsskolen/gratis-

deltakelse-i-aks-etter-skoletid/. 

http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/undervisning-og-laring/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-i-aks-etter-skoletid/
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/undervisning-og-laring/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-i-aks-etter-skoletid/
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Sammen med utsendingen av skolestartheftet vil skolene motta en presentasjon som kan 

benyttes på foreldremøter.  

Skolene vil få en artikkel publisert om gratis deltakelse på nettsiden under fanen 

Aktivitetsskolen. Det vil også legges klar en nyhetssak som skolene kan publisere som nyhet 

på nettsiden. 

Utdanningsetaten viser for øvrig til Oslo kommunes hjemmeside: 

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

skoletid. 

 

Økonomi 

Kompensasjon for gratis deltakelse: 

 Budsjett for videreføring er lagt inn i aktivitetsskolenes rammer for 2019.  

AKS´ene vil få en budsjettjustering i mars på art 16000 Oppholdsbetaling i 

Aktivitetsskolen, periodisert fra august til og med desember.   

 Skolene kompenseres for 98% dekningsgrad basert på elevtall per 01.10.2018. 

 Det kompenseres kr 2 081 per barn/mnd (tilsvarende sats for deltidsplass). 

. 

Oppfølging 

Høy deltakelse i AKS stimulerer til økt kvalitet og bredde i aktivitetene. Det er gjennomført 

brukerundersøkelser i 2015, 2017 og 2018. Foresattes opplevelse av AKS-tilbudet gir viktige 

bidrag til videre kvalitetsutvikling av den enkelte skoles AKS. 

 

Utdanningsadministrasjon vil følge opp med: 

 Tilbud om kurs og etterutdanningstilbud 

 Brukerundersøkelse for foresatte  

 Rapportering på deltagelse 

 Økonomioppfølging i henhold til ordinære rutiner 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Andreassen   Hilde Gran  

Utdanningsdirektør Avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 
Vedlegg: 

Informasjonsbrev til foresatte 1.tr 

Informasjonsbrev til foresatte 1.-3.tr 

Informasjonsbrev til foresatte 1.-4.tr 

 

 

Kopi til: 

Alle grunnskoler med 

barnetrinn 

   

Bydel Alna Postboks 116 Furuset 1001 OSLO 

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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Kopi til: 

Bydel Bjerke Postboks 13 Økern 0508 OSLO 

Bydel Frogner Postboks 2400 Solli 0201 OSLO 

Bydel Gamle Oslo Postboks 9406 Grønland 0130 OSLO 

Bydel Grorud Ammerudveien 22 0958 OSLO 

Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO 

Bydel Nordre Aker Postboks 4433 Nydalen 0403 OSLO 

Bydel Nordstrand Postboks 98 Nordstrand 1112 OSLO 

Bydel Sagene Bentsebrugata 20 0476 OSLO 

Bydel St. Hanshaugen Postboks 6999 St. Olavs plass 0130 OSLO 

Bydel Stovner Karl Fossums vei 30 0985 OSLO 

Bydel Søndre Nordstrand Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO 

Bydel Ullern Postboks 43 Skøyen 0212 OSLO 

Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150B 0754 OSLO 

Bydel Østensjø Postboks 39 Bogerud 0621 OSLO 

 


