Oslo kommune
Utdanningsetaten
Høybråten skole
Aktivitetsskolen Høybråten

Til foresatte med barn i 1. klasse 2018/2019
Aktivitetsskolen er et frivillig tilbud til alle elever i 1.- 4. klasse ved Høybråten skole. Elevene
kan være på AKS før og etter undervisningstid og på skolens fridager. Vi har åpent alle dager,
bortsett fra juleaften, nyttårsaften og hele juli måned.
Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas sosiale ferdigheter og faglig kompetanse. Det skal
gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter og leksehjelp i samarbeid med skolen. Rammeplan
for Aktivitetsskolen er retningsgivende for innholdet i aktivitetene. På AKS skal det også være
plass for frilek og fysisk aktivitet både inne og ute.
Påmeldinger må sendes elektronisk via linken https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/. Alle med skoleplass ved Høybråten
skole får plass ved aktivitetsskolen hvis de søker. Vi ser frem til å motta din påmelding og har
du spørsmål, ta kontakt med aktivitetsskoleleder via epost,
ingibjorg.jonasdottir@ude.oslo.kommune.no
Aktivitetsskolen for nye skolestartere starter med ferieklubb (heldagsåpent) fra 1. august og
frem til første skoledag 20. august. Når du søker plass velger du selv oppstartdato. Vi anbefaler
oppstart 1. august, 6. august eller 13. august. Det er viktig å merke seg at du betaler fra ønsket
oppstartdato.
Åpningstiden vår er fra kl. 7.15-16.45 mandag-torsdag og kl. 7.15-16.30 på fredager.
Plasser:
På Aktivitetsskolen Høybråten tilbys det gratis deltakelse etter skoletid for blant annet barn
som skal starte i 2018. Vi har derfor to typer plasser; heltidsplass med gratis deltakelse etter
skoletid og deltidsplass med gratis deltakelse. Les om hva du må betale for heltidsplass ved
AKS dersom du har gratis deltakelse etter skoletid.
Heltidsplass med gratis deltakelse: Plassen kan benyttes alle virkedager som Aktivitetsskolen
har åpent både før og etter skoletid. Du har full fleksibilitet i skolens ferier.
Deltidsplass med gratis deltakelse: Plassen kan benyttes i 12 timer pr. uke alle virkedager som
Aktivitetsskolen har åpent, etter skoletid. Timene skal fordeles jevnt over uken. I skolens
friuker kan de to første dagene benyttes.
Endring av plass: ønsker du å gå fra heltidsplass til deltidsplass, eller si opp plassen så er det 1
måneds oppsigelsestid gjeldende i fra den 1. i hver måned. All endring og påmelding må skje
elektronisk via linken på skolens hjemmeside.

Utdanningsetaten
Høybråten skole

Besøksadresse:
Bergtunveien 9
1087 OSLO

Telefon: 23 34 46 00
Telefaks: 23 34 46 46

Org.nr.: 974589842

hoybraten@ude.oslo.kommune.no
hoybraten.osloskolen.no

Oppholdsbetaling for 1. trinn 2018/2019
Satser for oppholdsbetaling per. 01.01.18
Inntekter
Inntil 210 681
Deltidsplass
Gratis
Heltidsplass med
229
gratis deltakelse etter
skoletid

Fra 210 687-374 544
Gratis
420

Over 374 544
Gratis
972

Se informasjon om redusert oppholdsbetaling her https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/
Du vil få utfyllende informasjon på førskoledagen, på foreldremøte for nye skolestartere i juni
og på skolens hjemmeside.
Ta gjerne kontakt ved behov.

Med vennlig hilsen,
Ingibjørg Jonasdottir
Leder for Aktivitetsskolen
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