
 

 

 

  

Inntak 
Hovedopptaket for 1. trinns elever skjer i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. april. Det er 
mulig å søke plass på AKS hele året for alle, 1. – 4. trinn.  

Oppsigelse og endring av plass 
Det er en måneds oppsigelse fra den 1. hver måned. Dette gjelder også om en ønsker å 
endre plass fra heldagsplass til halvdagsplass. Skriftlig oppsigelse/endring må sendes AKS pr 
post eller e-post oystein.saebo@ude.oslo.kommune.no  
Alle som har fått tildelt plass på AKS har  automatisk plass ut 4. trinn. 

 
 
 
Halvdagsplass 

En halvdagsplass kan benyttes 3 faste dager i uken. 9 timer etter skoletid samt 3 
morgenåpninger. Foresatte velger selv tre faste dager som skal benyttes. Det er ikke 
anledning til å spare timer eller dager fra en uke til en annen. 
I skolens ferieuker (juni, august, høstferie, vinterferie, jul- og påskeferie) kan eleven være på 
AKS  2 hele dager. Ved behov utover dette kreves betaling i tillegg til ordinær månedlig 
oppholdsavgift.  
Inneklemte dager som skolen tar fri kan benyttes som "hel dag". 
 

Fakturering 
Faktura for oppholdsbetaling skal skje til Utdanningsetaten konto nr. 6004 06 56033. Har 
dere spørsmål om faktura rettes dette til leder for AKS. 
 

Takster i Aktivitetsskolen gjeldende fra 01.01.2015 
Inntekt t.o.m kr.198 820 198 821-353 480 f.o.m 353 481 

Heldagsplass  592,- 1088,- 2773,- 

Halvdagsplass 381,- 699,- 1874,- 

 
Åpningstider                                                                                                                        
Aktivitetsskolen Ljan er åpne hverdager fra kl. 7.30-8.30. Morgenåpning er nede på 1. 
klassebygget for alle trinn. Etter skoleslutt er vi åpent fram til 16.45. 

3. august 2015 har Aktivitetsskolen Ljan planleggingsdag, og er derfor stengt. 
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Heldagsåpent  
Når det heldagsåpent er Aktivitetsskolen åpen fra 7.30-16.45, og alle elevene møter nede på 
1. klassebygget. Påmelding til heldagsåpent vil komme i god tid før ferier på e-post til 
foresatte. Program for ferier sendes ut når vi har oversikt over hvor mange barn som 
kommer.  

I august vil 1. trinn være i Aktivitetsskolen og vi vil bruke tiden på å bli kjent med hverandre 
og omgivelsene. Vi legger til rette for lek og aktiviteter som forming og ballspill.  

Barna vil får et lett måltid hver dag, men skal ha med seg matpakke og drikke. Vi vil være ute 
hver dag så klær etter vær og skiftetøy må barna ha samt innesko.  

Om foresatte ønsker det er det anledning til å være på AKS sammen med barnet til å 
begynne med. For noen barn gir det trygghet når alt er nytt og ukjent.  

Vi anbefaler at barna er på AKS noen dager før skolestart for å bli kjent med oss og de andre 
barna. 

 

 
 
 
  
 


