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INFORMASJON OM AKTIVITETSSKOLEN (AKS) VED TVEITA SKOLE  
 
AKS er et lærings- og aktivitetstilbud før og etter undervisningstid til elevene på 1.- 4. trinn. Skoleåret 2016/17 
innførte Oslo kommune tilbud om GRATIS KJERNETID for elever på 1. trinn i en del bydeler i Oslo, deriblant vår 
bydel Alna. Kommende skoleår, 2017/18, utvider Oslo kommune tilbudet om GRATIS KJERNETID i AKS til også 
å gjelde 1. og 2. trinn ved blant annet Tveita skole. Dette betyr at elevene på 1. og 2. trinn får gratis opphold i 
AKS inntil 12 timer hver uke, samt 2 dager i uken i skolens ferier. Med andre ord; skoledagen blir utvidet med 12 
timer i uken, uten merkostnad for foresatte. 
 
Elever og foreldre ved Tveita skole har sine røtter fra mange ulike nasjoner. På skolen underviser og samhandler 
vi på norsk. AKS er en svært viktig språkstimulerende læringsarena som bidrar til å utvikle barnas kunnskap om 
og ferdigheter i norsk språk. I AKS bruker barna norsk muntlig hele tiden gjennom varierte og læringsstøttende 
aktiviteter, i lek og samhandling med andre barn og ansatte.  
 
Oslo kommune satser på GRATIS KJERNETID nettopp for at alle barn skal ha gode muligheter til å utvikle og bli 
dyktige i norsk språk. Den enkelte elevs muligheter til å lykkes med sin skolegang, videre utdanning og arbeid 
styrkes gjennom denne satsingen.  
 
Åpningstiden ved AKS Tveita er fra 07.30 til 16.30 mandag til fredag. Når elevene har undervisningsfri i 
høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien (juni og august), holder aktivitetsskolen åpent 
hele dagen.  
Aktivitetsskolen er stengt i juli, julaften, nyttårsaften og ved offentlige høytidsdager. 
 
Tabell 1: 

TIMEPLAN for bruk av   GRATIS KJERNETID/"HALV DAG" i aktivitetsskolen 
for elever på 1. TRINN skoleåret 2017/2018. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Undervisning 8.30 – 13.00 8.30 – 13.00 8.30 – 14.15 8.30 – 13.00 8.30 – 12.30 

AKS Gratis 
kjernetid 

 

13.00 – 15.30 
2,5 

13.00 – 15.30 
2,5 

 

14.00 – 16.00 
2 

13.00 – 15.30 
2,5 

13.00 – 15.30 
2,5 

Sum: inntil 12 timer i uken og 18 timer (2 dager i uken) i skolens ferier (8,5 uker per år) 

 
Det forventes at samtlige elever som starter i 1. trinn ved Tveita skole i august 2017, benytter seg av GRATIS 
KJERNETID (12 T/U) i AKS. Har du anledning, anbefaler vi at du søker du barnet ditt inn på heldag og betaler litt 
i tillegg mellom GRATIS KJERNETID (12 t/u) og heldag. Barnet ditt vil lære og oppleve mye mer på heldag enn 
bare på GRATIS KJERNETID. 
HELDAG I AKS: Skoleåret 2017-2018 gir samtlige elever på 1. trinn mulighet til å benytte seg av heldagstilbud i 
AKS for kun kr 947,- per måned. Kr 223,- eller 409,- dersom familien har inntekt under kr 370 320 per år, se 
Tabell 3 under.                                                                                                                                                     
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Tabell 2: 

TIMEPLAN for bruk av HELDAG i aktivitetsskolen 
for elever på 1. TRINN skoleåret 2017/2018 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Morgenåpning  
5 t/u 

Kun for barn på 
heldag 

7.30 -8.30 
1 t 

 

7.30 -8.30 
1 t 

LEKSETID 
 8-8.25 

7.30 -8.30 
1 t 

7.30 -8.30 
1 t 

LEKSETID  
8-8.25 

7.30 -8.30 
1 t 

Undervisning 8.30 – 13.00 8.30 – 13.00 8.30 – 14.00 8.30 – 13.00 8.30 – 13.00 

AKS etter 
undervisning 

13.00 – 16.30 
3,5 t 

13.00 – 16.30 
3,5 t 

14.00 – 16.30 
2,25 t 

13.00 – 16.30 
3,5 t 

13.00 – 16.30 
3,5 t 

Sum: 22,5 t/u og 45 t/u (5 dager) i skolens ferier (8,5 uker per år) 

 
GRATIS KJERNETID gir barnet rett til å være i AKS 12 timer hver uke etter undervisning (Se tabell 1). Elever på 
halvdag (12 t/u) kan IKKE være på morgenåpning/leksetid. Men alle barn i AKS, enten de har halvdag eller 
heldag, får tilbud om ett enkelt måltid 4 dager i uka, samt enkelte læringsstøttende aktiviteter i løpet av uka 
knyttet til grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, øve forståelse av ord og begreper, tall, telling og 
matematiske begreper.  
Det er flere aktiviteter, både gjennom skoleåret og i skolens ferier når AKS har heldagsåpent, som vil være 
forbeholdt barna på heldag. Dette fordi mange aktiviteter foregår før skolestart, eller varer lengre enn til 15.30. 
 
HELDAG gir barnet rett til å bruke AKS hver dag innenfor åpningstiden 7.30 - 16.30. Dette gjelder også når AKS 
har heldagsåpent i skolens ferier, ca 40 dager hvert år. AKS har heldagsåpent fra 1. til 21. august, uke 40 når 
skolen har høstferie, i juleferien, uke 8 når skolen har vinterferie, i påsken og de siste 6-8 dagene i juni når skolen 
har tatt sommerferie.  
Barn på heldagsplass får i tillegg til ett enkelt måltid 4 dager i uka, og varierte læringsstøttende 

aktiviteter, anledning til blant mye annet å 

1. Spise medbrakt frokost på AKS, inkludert rolige aktiviteter som for eksempel forskjellige spill, lego- og 
annen konstruksjonslek, tegne, perle, leke og være i samspill med barn og ansatte før undervisningen 
starter 8.30. 

2. Delta på leksetid og læringsstøttende aktiviteter 2 morgener hver uke, for eksempel tirsdager og 
torsdager. 

3. Delta på "Forskerklubb" med uteskole i AKS annenhver tirsdag fra april til oktober. Barna øver 
grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig ved å observere, sammenlikne fenomener i 
naturen, beskrive, tegne og gjenfortelle det vi har sett og opplevd. Vi øver på å bruke analysebegreper 
gjennom å beskrive likheter og ulikheter på form, farge, mønster, stilling, funksjon, retning, størrelse, 
lukt, vekt, temperatur, overflate osv. 

4. Delta på Allidrett med skøyter og varierte aktiviteter og idretter i Furuset Forum fra uke 41 til uke 8. 
Språkutvikling/læringsstøtte:Vi bearbeider disse aktivitetene og opplevelsene også ved å samtale om 
og tegne opplevelser, og øve begreper knyttet til aktivitetene. 

5. Delta på varierte læringsstøttende aktiviteter i gymsalen på Hellerud vg. skole under temaet "Fra 
toppen til kroppen". Dvs at du er fysisk aktiv samtidig som du bruker hodet til å løse ulike problem, øver 
bokstaver, ord og begreper, tall, telling og regning. 

6. Delta på dans- og turnkurs. Ord og begreper i fokus også her, i tillegg til bevegelse og rytme. Forme 
bokstaver og tall med kroppen, individuelt og sammen, telle, klappe rytmer med mer. 

7. Delta på skiskolen (mot tilleggsbetaling) fra uke 3 til 6 i regi av Skiforeningen. Fantastisk bra hvert 
eneste år, masse energi og glede! 

8. Og mulighet til å delta på mange og varierte turer og utflukter når skolen har stengt i august, høstferien, 
vinterferien og i slutten av juni, og AKS har heldagsåpent. 

 
Alt foregår innenfor Rammeplanens 5 målområder: Fysisk aktivitet og lek, Natur, teknikk og miljø, Kunst, kultur 
og kreativitet, Mat og helse, Fordypning og lekser. Turer og utflukter, mye idrett og fysisk aktivitet, kultur og 
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formingsaktiviteter, fordypning gjennom deltakelse i klubber og kurs som særlig støtter opp under lærernes 
undervisning, og som bidrar til elevenes læring, sosiale utvikling, og sist, men viktigst, gode norskspråklige 
ferdigheter for elevene. 
 
Tabell 3: 

Takster for oppholdsbetaling for HELDAG i AKS: 

Månedlig 
oppholdsbetaling i 

AKS 

Årlig inntekt < kr 208 305  Årlig inntekt mellom 
Kr 208 306 og 370 320 

Årlig inntekt > kr 370 320 

Heldagsplass 
inkludert gratis 

kjernetid for elever på  
1. og 2. trinn  

 
Kr 223 pr måned 

 

 
Kr 405 pr måned 

 

 
Kr 947 pr måned 

 

Til sammenligning: 
Heldagsplass for 

elever på  
3. og 4. trinn 

 
Kr 624 pr måned 

 
Kr 1146 pr måned 

 
Kr 2922 pr måned 

 
 
Søknad, endring av oppholdstid og oppsigelse 
Det kreves dokumentasjon av husstandens samlede inntekt for å få redusert oppholdsbetaling. Informasjon om 
dokumentasjon av inntekt følger tilbudsbrevet fra Aktivitetsskolen som vi sender hjem i mai til dere som søker 
plass, og dere finner informasjon på skolens nettside. 
Alle elever som får tildelt plass ved AKS Tveita skole disponerer plassen til barnet går ut 4.trinn. Unntak: 
mislighold av plassen, for eksempel ved bruk av mer tid enn avtalt, barnet hentes etter stengetid eller manglende 
oppholdsbetaling. Dersom foresatte ønsker å si opp plassen før eleven går ut av 4. trinn, er oppsigelsestiden 1 
måned, gjeldende fra den 1. i hver måned.  
 
ENDRING AV OPPHOLDSTID fra heldag til halvdag kan endres 1 gang per år, 1. januar hvert år. Frist for 
søknad om endring fra heldag til halvdag er 1. desember hvert år.  
 
Foresatte søker plass i Aktivitetsskolen ved den skolen eleven er innmeldt. Søknadsfristen er 1. april. 
Ved søknad om prioritert plass må gyldig dokumentasjon vedlegges. Etter at vi har mottatt søknaden, sender vi 
dere "tilbud om plass". Foresatte må bekrefte at de ønsker tildelt plass innen gitt tidsfrist. Dersom tidsfristen ikke 
overholdes, kommer eleven bakerst i søkerkøen. Informasjon om klageadgang og rutiner følger med eventuelle 
avslag på søknaden.  
 
 
Foreldremøte ved Tveita skole og AKS: 
Onsdag 7. juni: 
Når barna deres deltar er på”førskoledag” onsdag 7. juni, inviterer vi dere foreldre og foresatte til nytt møte. I 
dette møtet orienterer vi om skolehverdagen "i praksis"; dagsrytme, garderobe, klær, måltid, rutiner, hva som er 
lurt å å øve på / mestre før skolestart med mer. Dessuten orienterer vi om våre samarbeidspartnere.  
Hensikten med møtene er for det første at vi skal bli litt kjent med hverandre slik at vi legger et godt grunnlag for 
videre samarbeid om barnets læring og utvikling. For det andre vil vi svare på alle spørsmål, avklare gjensidige 
forventninger og gi dere bred kjennskap til organisering og innhold i skolehverdagen ved Tveita skole/AKS. 
Eventuell uro eller bekymringer i forbindelse med skolestart skal minimaliseres 
 
Sommeråpent i AKS i august, før undervisningen starter: I slutten av juni vil de som har takket ja til tilbudet 
om plass i AKS motta et informasjonsbrev om aktiviteter i heldagsåpent i perioden 1. - 21. august. Første 
skoledag er mandag 21. august.  
Inneværende skoleåret har vi vært 100-115 elever ved AKS. Nesten samtlige elever fra 1. og 2. trinn benytter seg 
av AKS-tilbudet. I AKS knyttes vennskap, her får elevene mange felles opplevelser og blir rike på erfaringer både 
innenfor og utenfor skolens områder. Barna er delt i to avdelinger; Lille AKS (1. og 2. trinn) og Store AKS (3. og 4. 
trinn). 
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Oslo kommune ved Utdanningsetaten er eier av de kommunale Aktivitetsskolene. Rektor og driftsstyret ved den 
enkelte skole har det lokale ansvaret for Aktivitetsskolene.  Styringsdokumenter for drift av Aktivitetsskolene er 
Rammeplan for Oslos kommunale Aktivitetsskoler, Oslostandard for samarbeid foresatte og AKS og Forskrift for 
kommunale skolefritidsordninger (AKS) i Oslo kommune. 
 
På skolens nettside finner dere mye informasjon om aktiviteter og tilbud ved Tveita skole og AKS.  

https://tveita.osloskolen.no/ 
 

Tveita skole ønsker alle våre nye 1.klassinger velkommen til Tveita skole og aktivitetsskolen,  
og vi ønsker at så mange som mulig benytter seg av HELDAGSTILBUDET vårt! 

 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 

 
 
Cathrine Mortensen              Kari Helset 
         rektor        assisterende rektor  
 
 
      
 


