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• Aktivitetsskolen er et tilbud til alle barn på 
1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov 
på 1.–7. trinn 

• Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter 
skoletid, og i noen av skolens ferier. Vi har 
stengt i juli, på offentlige fridager og 
helligdager, julaften og nyttårsaften. 

• Aktivitetsskolen skal være en alternativ 
læringsarena som understøtter skolens 
arbeid med elevenes faglige og sosiale 
utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter 
som er strukturerte og forutsigbare, samt gi 
rom for fysisk aktivitet og lek. 

• Skolene lager egne planer for sin 
aktivitetsskole, men forholder seg til 
Rammeplan for Aktivitetsskolen og 
Oslostandard for Aktivitetsskolen. 

• Aktivitetsskolen på Vålerenga skole har i dag 
270 barn og 29 ansatte. 

• Alle som jobber på 1. trinn har på seg 
oransje vest.  
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Levering og henting 

Morgenåpningen er fra 07.30- 08.30, og den vil foregå på basen. 

Etter endt skoletid vil barna bli "krysset inn” i klasserommene, og vil bli "krysset ut" på basen når 
barna skal gå eller blir hentet. Det er veldig viktig at eleven/ foresatte sier fra når de går/ blir 
hentet. Når det gjelder henting av barn, ber vi foresatte om å komme før vi stenger.  

Vi stenger kl. 16.45. Det må beregnes tid til at barnet skal rydde etter seg før det går hjem. 

Daglige beskjeder som f.eks. endring i henting en bestemt dag, bes sendes på sms til basetelefon 
før kl. 12.00.  

 

  

 

 

Oppstart 

Aktivitetsskolen åpner 1. august for påmeldte barn. De som har ønsket oppstart den 1. august eller 

den 5. august vil bli kontaktet for å avtale klokkeslett for oppmøte. Dette gjøres for at oppstarten skal 

bli så oversiktlig og god som mulig.  

1.trinn skjermes og vil oppholde seg på og rundt basen på Tippen. Vi skal bli kjent med hverandre og 

skolens område, og forberede oss til skolestart.  

Barna må ha med 2 matpakker, drikke og skiftetøy. 

 

Mat 
 
Det blir servert et enkelt måltid hver dag, men barna må selv ha med egen drikkeflaske. I ferier 
og fridager fra skolen, hvor AKS har åpent, må barna ha med 2 matpakker og egen drikke. 
Foreldre med barn som har spesielle behov vedrørende mat, bes ta kontakt. 

Aktiviteter 

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid, både 
sosialt og faglig, gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, 
skriving og språk. 

Vi vil tilby ulike kurs innen 4 målområder i løpet av skoleåret: natur teknikk og miljø, mat og 
helse, kunst kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og lek. 

 

 

 

Ukeplan  

Hver uke vil det bli laget ukeplan for 1.trinn, med informasjon om hva som skal skje hver dag i løpet 
av uken, samt oversikt over ulike kurs og aktivitetstilbud og mat meny. 

Ukeplanen vil henge ved garderoben, og den blir sendt på e- post. Den kan også leses på skolens 
nettside hvor den er tilgjengelig for alle.  

  

  

 

[Siter kilden din her.] 



 

 

 

 

Hel- og halvdagsplass/gratis kjernetid 

1. trinn har tilbud om gratis kjernetid.  

Mål for gratis kjernetid: 

• Øke deltagelse i AKS 

• Styrke elevenes norskspråklige kompetanse 

• Heve kvaliteten og sikre likeverdighet i tilbudet  

Hva er gratis kjernetid?  

• Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid 
• Inntil 12 timer per uke* 
• 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt) 
• På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag  

Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis kjernetid må velge heldagsplass og betale 

differansen mellom sats for hel- og halvdagsplass. Dette er inntektsgradert (se tabell). 

Oppholdsbetaling Inntekt til og med 
kr. 217.998  

Inntekt mellom 
kr. 217.999 og kr. 
387.552 

Inntekt over kr. 
387.552  

Heldagsplass for 
barn med tilbud 
om gratis 
kjernetid 

kr. 235 kr. 431 Kr. 998 

 

*De med heldagsplass kan disponere plassen i hele Aktivitetsskolens åpningstid. De med 

halvdagsplass (gratis kjernetid) disponerer plassen i 12 timer per uke, etter skoletid. I ferier 

kan plassen brukes 2 dager per uke. Faste tider avtales via avtaleskjema.  

Oppholdsbetalingen er inntektsbasert. Om du skal betale redusert pris for bruk av 

aktivitetsskolen må du fylle ut egenerklæringsskjema sammen med dokumentasjon på inntekt. 

Se skolens hjemmeside for mer informasjon om priser og inntektsgrenser. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi gleder oss til å bli kjent og samarbeide med dere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktinfo:  

Base 1:  

Tlf. 469 43 707 

 

Baseleder:   

Assia Bendriss 

E- post: assia.bendriss@ude.oslo.kommune.no  

 

AKS leder:     

Michael Blomberg 

Tlf. 220 88 780 

E- post: michael.blomberg@ude.oslo.kommune.no 
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