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Aktivitetsskolen Seterbråten har tilbud til skolestartere høsten 2017. 
 

LEK OG LÆRING HÅND I HÅND, 

GIR VENNSKAP, UTVIKLING OG LÆRING 
 

Gratis kjernetid på Aktivitetsskolen, et tilbud til alle skolestartere i Bydel Søndre Nordstrand. 
 

Formålet med gratis kjernetid: 

- Å styrke elevenes språkferdigheter 

- Å styrke barnas faglige og sosiale utvikling 

- AKS skal gi et helhetlig tilbud i tett samarbeid med skolen 
 

Elever med gratis kjernetid kan være på Aktivitetsskolen (AKS):  

- Etter skoletid 4 dager i uka, mandag – torsdag, kl. 13.00 – 16.00 (12 timer) 

- I skolens ferier, 2 dager pr. uke (utenom juli da AKS er stengt) 

- På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret: være halv dag på AKS 

 

Men det beste tilbudet, sosialt, utviklings- og læringsutbyttet vil 

elever få med en heltidsplass. 

Gjennom lek og varierte aktiviteter i små og store grupper, med et 

planlagt lærings- og utviklingsinnhold, vil AKS styrke barnas faglige 

og sosiale utvikling. 

Ved å legge til rette for lekende og aktiv læring i samspill med andre 

elever, vil elever "ubevisst" lære seg nye kunnskaper og ferdigheter. 

Læring fremmes best hvis aktivitetene er utfordrende, varierte og gir 

elevene mestringsfølelse.  

Aktivitetsskolen samarbeider tett med elevenes lærere om planer og 

oppfølging med læringsstøttende aktiviteter. 

 

Heltidstilbud til redusert pris 

Vi anbefaler dere å søke heltidsplass for deres barn. Du betaler da kun differansen mellom deltidsplass 

og heltidsplass. 

Elever med heltidsplass kan benytte plassen alle dager før og etter skoletid i åpningstiden:  

- Før skoletid kl. 7.30 – 8.30 og etter skoletid kl. 13.00 - 16.45, og alle heldagsåpne dager.   

Det er gradert oppholdsbetaling, ut fra familiens (husstandens) felles inntekt. 
 

Heltidsplass med 

gratis kjernetid 

Felles inntekt 

under 208 305 

Felles inntekt mellom 

 208 305 og 370 320 

Felles inntekt 

over 370 320 

Kr. 223,00 Kr. 409,00 Kr. 947,00 
 

Søknadsfrist - hovedopptak – SØKNADSFRISTEN ER UTSATT TIL 12. APRIL 2017 

Elektronisk søknad – følg lenke:  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/  

Papirsøknad sendes til: Aktivitetsskolen Seterbråten, Bjørnåsveien 126, 1272 Oslo 

Alle skolestartere er garantert plass på AKS, på den skolen de begynner på.  
 

Skolestartere kan begynne på AKS fra og med tirsdag 1. august 2017. 

Det anbefales at skolestartere begynner på AKS før skolestart, så ikke alt nytt skjer på samme tid.  

Eleven starter på AKS med en kort "GOD AKS-START" sammen med en foresatt på ettermiddagen 

tirsdag 1./mandag 7. august, på morgenen mandag 14. august, eller etter skolestart mandag 22. august.  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/
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AKS Seterbråten ønsker å lage en god overgang for barna, fra barnehage - til 

skole / AKS. 
 

Det er en stor forandring i et barns liv, å gå fra barnehage over til skole/AKS. 

Vi er opptatt av å lage gode overganger, for å skape trygghet og trivsel, og fremme nytt 

vennskap. 

I samarbeid med Seterbråten skole, deltar AKS på besøk i førskolegruppene i de nærmeste 

barnehagene i vinter. Vi deltar på barnas besøksdager i fadderklassene på skolen, og på 

førskoledagen og uteskoledagen. For å kunne lage den beste oppstarten på AKS, er det fint å 

ha hilst på barna på forhånd. 
  

Aktivitetsskolen Seterbråten inviterer skolestartere med foreldre til besøksdag  

Tirsdag 6. juni / mandag 12. juni kl. 16.30 – 18.00 

Dere velger selv dag. AKS ønsker å bli kjent med både barn og foreldre. 

 

Sommerskole for skolestartere i uke 33: "GOD SKOLESTART-UKE" 

"Sommerskolen" er et tilbud for å motivere og forberede elevene på sin 

nye hverdag som skolelev.  

Elever med kun gratis kjernetid, er denne uka alle dager på AKS i 

sommerskoletiden, mandag 14. – fredag 18. august kl. 9.00– 15.00.  

Elever med heltidsplass kan være på AKS i hele åpningstiden  

Kl. 7.30 – 16.45. 

 

Innhold på Sommerskolen:  

- Sosialisering gjennom "Bli-kjent-aktiviteter", bli kjent med voksne, andre barn og 

skoleområdet 

- Aktiviteter med fokus på språkstimulering. Fokus på norske begreper og grunnleggende 

matematiske begreper, som er lurt å kjenne til før skolestart. 

- Felles opplevelsen gjennom turer, fysisk aktivitet og lek, og organiserte aktiviteter 

- Gruppesosialisering: Bli et medlem av en større gruppe, vente på tur, hjelpe andre og ta hensyn 

til andre, forholde seg til beskjeder, i nye omgivelser 

- Øve inn gode vaner og rutiner 

 

Trygghet, trivsel og vennskap – Hovedinnholdet i periodeplan august og september 

Vi har stort fokus på at elevene skal bli trygge, trives på skolen og på AKS, og ha vennen å være 

sammen med. Øver vi inn gode vaner tidlig, vil dagen fungere bra for elever og voksne.  

Men vi starter også tidlig med bokstav aktiviteter, språkstimulering, naturfagsopplevelser og fysisk  

aktivitet. 

 
 

Christian Gulnes      Solfrid Ruud Rekdal   

Rektor        Aktivitetsskoleleder  
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