
 

 

Aktivitetsskolen Seterbråten har tilbud til skolestarterne  
høsten 2021 

 

LEK OG LÆRING HÅND I HÅND, 
GIR VENNSKAP, UTVIKLING OG LÆRING 

 
 
Trygghet, trivsel og vennskap – er hovedinnholdet på AKS i 
august og september           
AKS har fokus på at elevene skal bli trygge, trives på skolen     
og på AKS, og ha venner å være sammen med. I tillegg vil vi  
gi elevene mange opplevelser, stimulering og læring gjennom  
varierte aktiviteter sammen med barn og voksene. 

Aktivitetsskolene i Bydel Søndre Nordstrand har gratis kjernetid 
Oslo kommune betaler for deltidsplassen. Tilbudet er: 

• Eleven kan være på AKS inntil 12 timer etter skoletid pr. uke (kl. 13.00 – 15.30) 

• Kan være på AKS i heldagsåpne uker to dager av 6 timer  

• På inneklemte feriedager - en halv AKS-dag  
 
Formålet med gratis kjernetid har vært: 

- Å styrke elevenes språkferdigheter 
- Å styrke barnas faglige og sosiale utvikling 
- AKS skal gi et helhetlig tilbud i tett samarbeid med skolen 

 
Heltidstilbud til redusert pris  
Elever med heltidsplass kan bruke AKS-plassen alle dager før skoletid  
kl. 7.30 – 8.30 og etter skoletid kl. 13.00 – 16.45.   
Foresatte med inntekt (husstandens felles inntekt) til og med kr. 405 408 før skatt, kan søke 
om grander oppholdsavgift. Du betaler differansen mellom deltidsplass og heltidsplass. 

Heltidsplass med 
gratis kjernetid 

Felles inntekt til 
og med  

kr. 228 042 

Felles inntekt mellom 
Kr. 228 043 – 405 408 

Felles inntekt over  
kr. 405 408 

Kr. 245,00 Kr. 450,00 Kr. 1041,00 

 
Har dere ikke søkt om AKS-plass ennå – nå haster det! 
Det er elektronisk innmelding. Link finner du på hjemmesiden til Oslo 
kommune og Seterbråten skole, Aktivitetsskolen – søke om plass på AKS. 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/        
 
Etter innsendt søknad, få dere et elektronisk tilbud. Dere har da 7 dager på  
å bekrefte elektronisk om dere mottar plassen eller ikke. 
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