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Til foresatte med barn i 1. klasse 2017/2018. 
 

Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud til alle elever i 1.- 4. klasse. På AKS kan elevene komme før 

og etter undervisningstid, og på skolens fridager. Vi har åpent alle dager, bortsett ifra jul- og 

nyttårsaften og hele juli måned. 

 

Som dere er kjent med, vil Hasle skole og AKS være på Brynseng skole neste skoleår. Første 

AKS-dag er tirsdag 01. August 2017. Vanligvis oppfordrer vi til at skolestartere begynner på 

AKS   tidlig i august for å venne seg til nye omgivelser og bli kjent og trygg før skolen begynner.  

Men høsten 2017 er det mye som skal på plass også for ansatte i.f.t. nytt skolebygg og bussing.   

Så denne gangen hadde det passet fint om ikke alle nye 1.klassinger kom før vi hadde kommet 

oss litt på plass. Så hvis dere har mulighet til å være fleksible, vil vi nok anbefale at barna starter 

på AKS i uke 32 (07.08) eller uke 33 (14.08) i august 2017. Da hadde vi hatt uke 31 til å komme 

oss inn i bygget og bli vant med rutiner ved bussingen. Men har dere behov for å benytte plassen 

fra 1.august, skal det gå bra!  

 

Mer informasjon om både busstider i skolens ferieuker og annet, vil komme på foreldremøte i 

mai. 

 

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas sosiale og faglige kompetanse. Det skal gis 

mulighet for læringsstøttende aktiviteter og leksehjelp. Rammeplanen gir retning for innhold og 

organisering og sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter knyttet til fem 

målområder. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative 

aktiviteter.  
 

På skolens hjemmeside https://hasle.osloskolen.no finner du det meste av praktiske opplysninger, 

oppholdsbetaling, aktiviteter og elektronisk påmelding. Mye av kommunikasjon ut til deg vil 

foregå via e-post så vi ber deg om å oppgi den i søknadsskjemaet. Det er viktig å merke seg at du 

betaler fra oppstartdato og den bestemmer du selv.  
            

Aktivitetsskolen Hasle skal bl.a. kjennetegnes ved; 

 Gode aktivitetstilbud (inkludert i prisen, unntatt skiskole som tilbys igjen i 2020) 

 Imøtekommenhet fra personalet.  

 Trygge og hyggelige omgivelser for alle på Hasle skole. 

 

Vi ser frem til å motta din påmelding og har du spørsmål, ta kontakt med leder av 

Aktivitetsskolen Hasle på telefon 23 03 74 23.  

 

Vi setter meget stor pris på å få din påmelding, elektronisk, innen 01. Mai 2017.  PS! Du kan 

sende søknaden allerede i dag. 

 

Alle elever som får plass på skolen (og så lenge de går på Hasle skole), får også plass på 

Aktivitetsskolen Hasle. 

https://hasle.osloskolen.no/
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Plasser:  

 

Heldagsplass – plassen kan benyttes alle virkedager som Aktivitetsskolen har åpent. 

 

Halvdagsplass – plassen kan benyttes i 12 timer pr. uke i skolens uker. I skolens friuker så kan 

plassen benyttes inntil 2 fulle dager. 

 

Endring av plass - Ønsker du å gå fra hel til halv plass, eller si opp, så er det 1 måneds 

oppsigelsestid gjeldene i fra den 1. i hver måned. Vil du øke plassen så kan det skje raskt etter 

avtale, ta kontakt med Aktivitetsskolen for mer informasjon. 

 

Oppholdsbetaling: 
Satser for oppholdsbetaling per 01.01. 2017. 

Månedlig oppholdsbetaling i 

Aktivitetsskolen 

Inntekt t.o.m.    

Kr 208 305 

Inntekt kr 208 305-  

kr 370 320 

Inntekt f.o.m.  

Kr 370 320 

Heldagsplass 624 1146 2922 

Halvdagsplass 401 737 1975 

 

NB! Det gjelder kun de som søker om redusert oppholdsbetaling i tilbudsbrevet.  Da trenger 

Aktivitetsskolen dokumentasjon på familiens inntekt ved innsending av svarslippen, eller senest 

1. juni 2017.   

Ellers ved redusert inntekt, så gjelder 1. måned endringstid i fra 1. i hver måned. 

 

Åpningstider: 
Aktivitetsskolen holder åpent alle virkedager, bortsett fra hele juli måneden og jul- og 

nyttårsaften. Første Aktivitetsskoledag for skoleåret 2017/2018 er mandag 01. August 2017 på 

Brynseng skole. 

 

 

Utfyllende informasjon: 
Du vil få mer informasjon i: 

 Førskoledagen. 

 På email i juni 2017. 

 Skolens hjemmeside. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Maria Tindberg      Knut Lampe 

Rektor        Avd. leder 


