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Velkommen til Aktivitetsskolen Vestli 

Kjære alle 1.trinnsforeldre! 

Siden vi dessverre ikke kan møtes til førskoledager vil dere få en liten oppdatering fra AKS her.  

Søknadsskjema 

Til dere som ikke har søkt, gå inn i søknadsportalen i Oslo kommune med Min ID og søk etter den 
plassen som passer. Enten gratis deltakelse halv plass eller heltidsplass. Se eget brev om 
søknad. 

Gratis deltakelse 

Alle barn på 1.trinn til 4.trinn får gratis tilbud på 12 timer per uke. Dette gjelder fra etter endt 
skoledag og timene fordeles ut over ettermiddagen. Høstens timeplan bestemmer når barnet må 
hentes. Gratis deltakelse inkluderer ikke morgenåpning. I skolens ferieåpninger kan barnet være 
på AKS to dager i uken. 

Heltidsplass 

Denne plassen inkluderer morgenåpning og deltakelse i ferieåpningene. Plassen er 
inntektsregulert med følgende satser: 

Inntekt over 425 617 kroner før skatt: 1041 kr per måned 

Inntekt fra 239 043 – 425616 kr før skatt: 450 kr per måned 

Inntekt til og med 239409 før skatt: 245 kr per måned 

Dersom man har krav på redusert sats, må skattemelding/årsoppgave sendes AKS-leder. Vær 
oppmerksom på at man med "inntekt" menes familiens samlede inntekt. Redusert 
oppholdsbetaling vil alltid gjelde fra den 1. i måneden etter innlevering av dokumentasjonen. 

Oppstart 

Vi tar i mot 1.klassinger fra mandag 2.august. Vestli skole tilbyr også Skolestarter kurs for 
førsteklassingene. Les om dette på Velkomstbrevet fra skolen. 

 



Smittevern 

Vi vet ikke nå hvilke føringer vi får med tanke på smittevern, men vi lover å gjøre dette riktig for 
alle. Dersom ikke annen beskjed er gitt skal dere møte oss utenfor hovedinngangen til 
skolebygningen. Denne dagen skal barnet ha med sekk som inneholder vannflaske, matpakke og 
klær etter vær. 

Åpningstider 

På vanlige skoledager er AKS åpen fra 07.30 frem til undervisningen begynner, og fra skolen 
slutter til kl  17.00 (heltidsplass). AKS holder stengt julaften, nyttårsaften og juli måned. 

Lokaler 

AKS er organisert i fire baser og 1.trinn skal ha sin base i klasserommene i 1.etasje. I tillegg 
bruker vi AKS rommet, flerbrukshallen og andre spesialrom på skolen. 

Hva skjer? 

Som aktivitetsskole vil det være fokus på læring og samarbeid med skolen innenfor de fire 
målområdene i Rammeplanen: natur, miljø og bærekraftig utvikling – Kunst, kultur og kreativitet 
– fysisk aktivitet – mat og helse. Vi lager ukeplaner som blir sendt til dere. Leken spiller en viktig 
rolle i hverdagen. Vi har utetid hver dag, så barna må ha klær etter vær. 

De første dagene på AKS vil bære preg av mye lek for at vi skal bli kjent med hverandre. Vi skal 
være mye ute, noe inne med aktiviteter, ha samlinger og gå rundt på skoleområdet for å bli kjent. 

Mat 

Med smittevernsnivået vi har nå har barna fått servert smurt baguette på AKS. Vi vet ennå ikke 
hva vi har lov til med tanke på annen matservering neste skoleår. Dette kommer vi tilbake til. 

Basisavtalen 

Skjemaet får dere senere. Hensikten med basisavtalen er å få samlet all praktisk informasjon 
rundt barnet. Det er viktig at dere fører på kontaktpersoner med telefonnumre. 

Basisavtalen bruker vi også som oversikt over når barnet skal hentes, allergier m.m. Vi følger 
basisavtalen, og dersom det blir endringer må vi ha beskjed. 

Kontaktinformasjon 

Fungerende AKS leder: Radouane Khris: 47 63 90 03, 

radouane.khris@osloskolen.no 

 


