
 

 

 

Velkommen som foresatt til Aktivitetsskolen Bestum 

Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid hvor barna kan leke og delta på ulike aktiviteter. Dette 
er med på å styrke barnets faglige og sosiale kompetanse. Vi har fokus på at barna skal føle seg trygge 
hos oss, og at de opplever både å bli sett og hørt.  
 

Ved å delta på aktivitetsskolen vil barnet få mulighet til å daglig skaffe seg nye opplevelser og erfaringer. 
Aktivitetsskolen Bestum er en del av skolens tilbud og har et tett samarbeid med lærere og skolens 
ledelse. Det er et overordnet mål at barn og foresatte, gjennom samordning av skole, aktivitetsskole og 
fritid, opplever at tilbudet legges til rette og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.  
 
 

 

Dagene på Aktivitetsskolen Bestum:  
Vi har morgenåpent på AKS-rommet fra kl. 07.30 hver dag. Fra 07.30 til 08.15 tilbyr vi enkel 
frokostservering for de som ønsker det, ellers kan barna leke inne på AKS-rommet. Fra kl. 08.15 til 08.30 
har alle barna utetid sammen med en aktivitetsleder fra AKS og lærerne som har inspeksjon. Når 
lærerne blåser i fløyta kl. 08.30 skal barna stå klare ved oppstillingsplassen for å starte skoledagen. 
 

Ved skoledagens slutt kommer det en fast aktivitetsleder fra AKS inn i klasserommet og spiser mat 
sammen med barna. Barna må ha med seg en egen matpakke til AKS slik at vi er sikre på at de får i seg 
nok mat i løpet av dagen. Under spisetiden forteller aktivitetslederen fra AKS hvilke aktiviteter barna kan 
være med på denne dagen. Når spisetiden er ferdig starter vi opp med aktiviteter ute og inne. Ute kan 
barna være med på aktiviteter hvis de vil det, eller leke fritt med vennene sine.  
 

Inne på basen har vi faste bordaktiviteter og forskjellige læringstema som støtter opp under skolens 
læringsprogram. løpet av dagen vil det også være forskjellige fellesaktiviteter rundt på bygget – noen 
kurs krever påmelding. På denne måten vil barna få muligheten til være med på forskjellige aktiviteter 
som er læringsstøttene og tilpasset barnets alderstrinn hver dag.  
 
Rammeplan og lokale planer 
For alle de 99 Aktivitetsskolene i Oslo er det blitt utarbeidet en rammeplan. Rammeplanen består av 5 

målområder og gir retning for innholdet i aktivitetsskolen. Våre aktivitetstilbud blir tilpasset barnas 

alder, funksjons -og utviklingsnivå. Rammeplanen forutsetter at det lages lokale planer. 

De lokale planene vil sendes til foresatte per mail, informasjon er også å finne på vår hjemmeside og 

facebookside.    
 

Oslostandard 

Oslostandarden beskriver forventingene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Standarden består av 

fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplan for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for 

kommunale skolefritidsordninger i Oslo. Dere finner mer informasjon i heftet som følger med. 
 

Til din informasjon 

Den 23/05 deltar Aktivitetsskolen på besøksdagen for de nye førsteklassingene. 

Vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål om Aktivitetsskolen denne dagen.  

Du finner også nyttig informasjon på skolens nettside https://bestum.osloskolen.no/ 
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Søknad om plass på AKS 
Søknad til hovedopptaket i august er 1. april 2017, men alle barn med plass på Bestum skole er sikret 
plass i fire år på AKS Bestum. Plassen fornyes automatisk hvert skoleår, og endes kun ved skriftlig 
oppsigelse eller automatisk ved sluttdato etter barnas 4. skoleår. 
 

Vi har to forskjellige plasstilbud:  
- Heldagspass betyr at barnet kan benytte tilbudet ubegrenset i AKS- åpningstiden.  
- Halvdagsplass kan benyttes inntil 12 timer per uke, hvorav 3 timer er fastsatt til morgenåpent. Dette 
betyr at det er 9 timer på ettermiddagen (uavhengig om man benytter seg av morgenåpent eller ikke) 
som kan fordeles på hver uke. I feriene kan man være på Aktivitetsskolen 2 hele dager per uke.  
 

Oppholdsbetaling  
Det er bystyret som fastsetter satsene for oppholdsbetaling i den kommunale Aktivitetsskolen. 
Oppholdsbetalingen er inntektsgradert. Det kreves inntektsdokumentasjon for å søke om redusert 
oppholdsbetaling. Skjema for dette finner du på vår hjemmeside: https://bestum.osloskolen.no/  
 

Månedspriser gjeldende fra 1. januar 2017: 

1. Inntekt over 370 320 kr 

- Heldagsplass 2922 kroner 

- Halvdagsplass 1975 kroner 

2. Inntekt fra 208 305 kr til 370 320 kr 

- Heldagsplass 1146 kroner 

- Halvdagsplass 737 kroner 

3. Inntekt til og med 208 305 kr 

- Heldagsplass 624 kroner 

- Halvdagsplass 401 kroner 

* Prisene er inkludert kr. 51,- i kost (frukt). Kost er oppført som egen linje i fakturaen.  

 
Fakturering  
Betaling til aktivitetsskolen skjer forskuddsvis, innbetalingen må skje før neste månedsskifte. 
Oppholdsbetalingen betales til utdanningsetaten. Utdanningsetaten sender ut faktura.  
 

Oppstart 
Aktivitetsskolen åpner dørene for de nye førsteklassingene mandag 01.08.17, kl. 07.30.  
Vi har heldagsåpent, kl. 07.30-17.00 frem til skolestart.  
 

Tilleggsinformasjon til vedleggene 
Tilbudsbrevet - Her er det mulig å endre startdato og endre om du/dere ønsker halv plass. 
Inntektsdokumentasjonen - Fylles KUN ut dersom husstandens totale inntekt er under 370 320 kr. 
 
Kontaktinformasjon  
E-post: aks.bestum@osloskolen.no  

Telefon: 24 12 49 17  

Adresse: Holgerslystveien 18, 0280 Oslo  

 

Med vennlig hilsen 

  _________________________                   

Kristina Håseth, Baseleder 

 

Vedlegg: Tilbudsbrev, skjema om inntektsdokumentasjon, rammeplan og forskrifter  
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