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SØKNAD OM PLASS I AKTIVITETSSKOLEN (AKS)  

  

○ Aktivitetsskole 1.-4. trinn          ○ Leksetime 5.-7. trinn 

 
 

1) OM BARNET: 

 

Fornavn:  Klasse:  

Etternavn:  Nasjonalitet:  

Fødselsdato:  E-post mor:  

*Personnr.:  E-post far:  

Allergier / 

Sykdommer: 

 Noe man må ta 

hensyn til: 

 

1. språk:  Forstår tysk: 
(nei, lite, godt, flytende) 

 

2. språk:  Snakker tysk: 
(nei, lite, godt, flytende) 

 

 

 

2) OM FORELDRENE 

 
OBS! Ved flere etternavn – hvilket familienavn skal brukes for fakturering?  

Vennligst kryss av eller marker navnet tydelig! 

 

Mors navn og 

adresse: 

 

*Personnr.:  

 

Tlf. privat: Tlf. jobb: 

Fars navn og 

adresse: 

 

*Personennr.:  

 

Tlf. privat: Tlf. jobb: 

Foreldreansvar:         ○ begge to            ○ mor            ○ far              ○ andre**: 

** Navn, adresse, tlf. og personnr. til «andre» fylles inn i kommentarfeltet  

Andre 

kontaktpersoner 

 

 

Tlf. privat: Tlf. jobb: 

Kommentarer: 

 

 

 
* Personnumrene trengs for fradrag i skattekort og opplysninger til „Pass og stell for barn“.  
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3) BETINGELSER, DELTAKELSE OG KOSTNADER 

 

a) … AKS 1.-4. TRINN 

 
Kryss av ønsket AKS-tilbud! 
 

○ MORGENPLASS: 

Kl. 7.45 – skolestart 
NOK 580,- 

 
Morgenplass omfatter tiden fra 7.45 til skolestart for barn som 
ikke er på AKS om ettermiddagen 

○ AKS-TID:  

Kl. 12.30 – 16.45 
NOK 2.680,- pluss 100,- mat 

 
Langtid omfatter tiden før skolestart på barnetrinnet, kl. 7.45 – 
8.45, og tiden fra undervisningsslutt til kl. 16.45.  

○ DAGBARN: NOK 1.330,- AKS 2 dager per uke maks. 

 
Leksehjelp for kl. 1-4, fra kl. 14.15 - 14.45, mandag til torsdag, er gratis. Leksehjelp inkulderer ikke 
pass av barn før og etter denne tiden.  

 

b) … SKOLEFERIE-AKS  kl. 7.45 – 16.45 
 
AKS holder åpent i skoleferiene utenom juli. For disse tilbudene får elevene utdelt 
påmeldingsformularer tidsnok før feriene. 

 For de som benytter seg av korttid og langtid vil AKS i skoleferiene være inkludert. 
 

c) … ENKELTDAGS-AKS kl. 12.30 – 16.45 
 
Ved spesielle tilfeller og akutte behov er det mulig å melde på barnet for en enkelt dag i AKS. 

 Dette tilbudet koster NOK 250,-/dag. 
 

d) … LEKSETIMENE TRINN 5-7 

 
Under ledelse av AKS kan også elevene i klasse 5-7 gjøre leksene i fred og ro på skolen. Til 
leksene kan de også gjøre bruk av hjelpemidler fra biblioteket, PC og internett.  

 Tilbudet koster NOK 1.680,- pluss 100,- mat 
 

OBS! AKS-påmeldingen gjelder mandag – torsdag. AKS for fredager, kl. 13.30 – 16.30 må avtales 
ekstra. 
 

4) PÅ- OG AVMELDING AKS 
 
Påmeldingen gjelder fra nytt skoleår eller søknad om opptag. Tildelt plass beholdes til barnet går 

ut av 4. trinn eller til plassen sies opp skriftlig av barnets foresatte. Vennligst benytt 

oppsigelsesskjemaet («AKS-Abmeldung»). Oppsigelsestid er en måned fra 1. i påbegynte 

måned.  

 

 

 

Signatur foresatte: _________________________________________________ 

 

Oslo, den ___________________________ 
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