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Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Hasle skole 

 

 

 

Til foresatte med barn i 1. klasse 2021/2022. 
 
Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud til alle elever i 1. - 4. trinn. Hasle skole har gratis kjernetid fra 
skolestart 2021 (med forbehold om godkjenning fra byrådet) til alle på 1. til 4. trinn (les mer under 
plasser). 
 
Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas sosiale og faglige kompetanse. Det skal gis mulighet 
for læringsstøttende aktiviteter. Rammeplanen gir retning for innhold og organisering, og sikrer at 
elevene får et mangfold av spennende aktiviteter. 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, elektronisk påmelding og endring av plassen. 
 
Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet og endring av oppstart er ikke mulig.  
            
Aktivitetsskolen Hasle skal bl.a. kjennetegnes ved; 

 Gode aktivitetstilbud inkludert i prisen. 

 Imøtekommenhet fra personalet.  

 Trygge og hyggelige omgivelser for alle på Hasle skole. 
 
Vi setter stor pris på å få din påmelding, som må sendes elektronisk via linken 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 
 
Påmelding kan gjøres i perioden fra 01. Mars 2021 til 01. Mai 2021. 
 
 
Åpningstider: 
Aktivitetsskolen holder åpent alle virkedager kl. 0730-1630, bortsett fra hele juli, 2 planleggingsdager 
og jul- og nyttårsaften. Første aktivitetsskoledag for skoleåret 2021/2022 er mandag 02. august 2021.  
 
Plasser: 
Alle elever som får plass på skolen (og så lenge de går på Hasle skole), får også plass på 
Aktivitetsskolen Hasle. 
 
Heltidsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes alle virkedager som Aktivitetsskolen har 
åpent på morgen og ettermiddag. Endrings av oppholdstid fra heltid til deltid, kan skje 01. januar 
eller 01. august (les mer på skolens hjemmeside). 
 
Deltidsplass med gratis kjernetid – plassen kan benyttes i 12 timer pr. uke i skolens uker etter 
skoletid og egne tider er satt opp. Les mer på vår hjemmeside under forskrifter. I skolens friuker kan 
plassen benyttes mandager og onsdager.  
 
 

https://hasle.osloskolen.no/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/


 
 
 
Oppholdsbetaling for 2021: 
Satser for oppholdsbetaling er pr. 01.01.2021. 

Inntekter Inntil kr 228 042 Inntil kr 405 408 Over kr 405 409 

Heltidsplass 686 1260 3212 

Deltidsplass 440 810 2171 

Gratis kjernetid 
heltidsplass 

246 450 1041 

(med forbehold om feil og endringer)  

For de som søker om redusert oppholdsbetaling, så trenger AKS dokumentasjon på familiens inntekt 
når det takkes ja til plassen, eller senest 17. mai 2021.   
  
Utfyllende informasjon: 
Du vil få mer informasjon: 

 På førskoledagen. 

 Egne emailer fra AKS 

 Skolens hjemmeside. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder, Knut Lampe, på telefon 977 63 269. 
 
Oslo, november 2020.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maria Tindberg   Connie Steen    Knut Lampe 
Rektor    AKS-leder    Avd. leder 
 


