
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Refstad skole

Kjære foresatte til våre skolestartere

Å starte på skolen og aktivitetsskolen er en milepæl i livet. Barnet vil nok både 
glede seg og grue seg. De berømte sommerfuglene bobler i magen, også for 
foresatte. 
I dette brevet får dere forhåpentligvis såpass mye informasjon at dere kan være 
så forberedt som mulig til AKS-start i august. Det vil være mye informasjon fordi 
vi vil at dere skal få et detaljert bilde av hva AKS på Reftsad handler om. 

Tirsdag 1. august åpner aktivitetsskolen på Refstad, også kalt REA.
Mange foresatte har allerede søkt plass på REA – Det er flott! Dersom du ikke har 
søkt, tar vi fortsatt imot påmelding før 1. juni. 

Hva er AKS i Osloskolen?
Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens 
arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, vi skal tilby læringsstøttende 
aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og 
lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til 
Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.
På ude.oslo.kommune.no -> Aktivitetsskolen -> Hva er Aktivitetsskolen finner du 
mer informasjon om Rammeplan og Oslostandard for Aktivitetsskolen. 
Vi anbefaler alle foresatte å gjøre seg kjent med disse planene før skolestart. 
På vår hjemmeside vil du også finne en lokal standard for vår aktivitetsskole. Der 
beskriver vi forventinger til elevene, forventninger til foresatte og de 
forventninger dere kan ha til oss. 

Gratis kjernetid i AKS: Hel- og halvdagsplass og betaling
Man kan søke om 100% plass eller 50% plass på AKS.
Ved å ha 100% plass får man bruke plassen så mye man vil, også i ferier. 
Ved å ha 50% plass har man kun 12 timer disponibelt hver uke og disse timene er
fordelt på følgende måte: 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
2 t 2,5 t 2,5 t 2,5 t, 2,5t

Man kan ikke flytte timer fra en uke til en annen.
Ved halvdagsplass kan man ikke benytte seg av morgenåpning. 
 
I 5 dagers ferier, det vil si høstferie, vinterferie og sommerferie kan man benytte 
halvdagsplassen mandag og onsdag (6t pr dag).  Det er fordi AKS ofte er på tur, 
eller har andre organiserte aktiviteter, og det er ugunstig for eleven å bli hentet 
av foresatte midt i turen/aktiviteten.

I 3 dagers ferier, påske og jul gjør man avtale med baseleder om 1 enkeltdag. 
På inneklemte dager kan man benytte seg av tilbudet fra klokken 08.00-12.00. 



Dette er føringer fra kommunen i forbindelse med innføring av gratis kjernetid i 
AKS. Hele bydel Bjerke har lik praksis. 

Endring av plass
Da AKS har behov for et forutsigbart budsjettår, vedtok skolens driftsstyre i 2012 
at det var behov for noen retningslinjer rundt endring av plass. Man kan derfor 
endre plassen to ganger i året – f.o.m 1. august (søknadsfrist 31. mai) og f.o.m 1. 
januar (søknadsfrist 30. november). 
For at REA skal kunne tilby mange, spennende kurs, gode aktiviteter, turer og 
tilstrekkelig bemanning, er vi avhengig av at budsjettåret er så forutsigbart som 
mulig. 

For endring av plass, spørsmål om faktura eller andre ting dere lurer på, kan dere
sende e-post til vår konsulent Hanane El Moujarreb: 
hanane.el.moujarreb@ude.oslo.kommune.no

Oppholdsbetaling på AKS 

Inntekt over 370 320 kroner

 Heldagsplass 2922kroner
 Halvdagsplass 1975 kroner
 Gratis kjernetid hel plass 947 kroner 

Inntekt fra 208 305 - 370 320 kroner

 Heldagsplass 1146 kroner
 Halvdagsplass 737 kroner
 Gratis kjernetid hel plass 409 kroner 

Inntekt under 208 305 kroner  

 Heldagsplass 624 kroner    
 Halvdagsplass 401 kroner  
 Gratis kjernetid hel plass 223 kroner

Søk om redusert betaling
Om du skal betale redusert pris for bruk av aktivitetsskolen, må du fylle ut 
egenerklæringsskjema sammen med dokumentasjon på inntekt. 
Egenerklæringen sendes skolen.

Eksempler på dokumentasjon:
 Skatteoppgjør, lønnslipp/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto 

måneds-/årslønn
 Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger etc.)
 Fødselspenger
 Pensjoner/vartpenger
 Arbeidsledighetstrygd
 Kopi av studiebevis/bekreftelse på skoleplass

Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er 
gjort tidligere.



Hva er AKS på Refstad?
REA åpner kl. 07.30 hver dag. Vi stenger kl. 17.00. Derfor er det viktig at du 
henter før stengetid, da dørene låses kl. 17.00. 
Det er svært viktig at foresatte krysser ut barnet sitt hos en ansatt når man 
henter. 
Beskjeder om at andre henter, må gis til baseleder via epost før kl. 12.00.

For å benytte seg av morgen-AKS, må foresatte registrere barnet ved å krysse inn
barnet på krysslisten hos den ansatte som har morgenvakt. Skoledagen starter 
08.30.
 
Våre skolestartere skal holde til i 1. etasje ved paviljongen, som ligger ved siden 
av hovedbygget. 

Når skolen starter opp, vil dagen på REA i hovedsak være delt inn slik:
Inn kryssing, matpause (i overgangen fra skolen – aktivitetsskolen)
utelek og det vi kaller velgerom. 

Kurs
Vi starter med kurs etter juleferien. Det første halvåret bruker vi tiden på en trygg
tilvenningsprosess. Ingen trygghet – ingen læring. Vi kommer til å ha valgfrie 
aktiviteter/velgerom som er voksenstyrte, og som barna kan velge mellom dag 
for dag. 

I begynnelsen av vinter/vår semesteret 2018 får foresatte en e-post fra baseleder
med kurspåmelding. Kurs er faste aktiviteter som foregår på faste tidspunkt i 
løpet av uken. Husk at det er barnet som bestemmer hvilke(t) kurs han/hun vil gå
på. 
Når man har fått innvilget plass på kurs er det viktig at barnet ikke hentes før 
kurset er ferdig. Dersom det skulle oppstå noe spesielt som kolliderer med kurset,
må foresatte gi beskjed i god tid til baseleder. 
Dersom barnet skal slutte på et kurs, må dette avtales mellom barnet, foresatte 
og baseleder. 

Eksempel på kurs, ut ifra hva vi tilbyr i skoleåret 2016/2017 på 1. trinn:
Kunst, allidrett, kor, historie-fortellerne og breakdance. 
Kursene varierer fra år til år, det er ikke bestemt hvilke kurs som tilbys vinter/vår 
2018.
Mer informasjon kommer nærmere.

Kursplanen bestemmes ut i fra den kompetansen de ansatte har. En sangglad 
ansatt har sangkurs, en gitarist har gitarkurs, en som brenner for programmering 
har kodekurs. Det finnes ingen begrensninger dersom de ansatte er kreative og 
innehar en kompetanse eller interesse innenfor et felt.

Overtakelse, spising, utetid og velgerom
Når skolen er slutt, spiser elevene i klasserommene. Elevene blir da krysset inn 
av de ansatte. Etter 30 minutter går alle ut for å leke. Utetid varer fra etter 
spising til tidligst kl. 15.00. 
Når elevene går inn etter utetid er det leketid inne. De ansatte setter opp ulike 
rom, som vi kaller velgerom. Et velgerom kan eksempelvis være et rom man kan 



bygge Lego, et rom man kan tegne/perle i, gymsal/hallen med lek og moro, eller 
et rom man kan leke rollespill, som butikk o.l. 

Ved henting må det gis beskjed til en ansatt, samt krysse ut barnet. 

Mat på REA
Måltidet elevene får på AKS er definert som et mellommåltid. På fakturaen skilles 
det ut kr. 51,- som går til kost, altså mat. Det betyr at vi litt i overkant av 2 kroner
å bruke per elev per dag. 
Sammen med FAU har vi blitt enige om at vi ønsker å bruke mest tid på elevene 
og gode læringsstøttende aktiviteter, fremfor matlaging og opprydning.
Derfor serveres det brød/knekkebrød og et utvalg pålegg. Da mat på AKS kun er å
regne som et mellommåltid, vil det for noe elever være fint med ekstra mat i 
matboksen.

REA i ferier
I ferieukene i august vil elever og ansatte bruke tid på å bli kjent med hverandre, 
bli kjent med bygget, rutiner og regler. Tiden vil bli brukt til å trygge elevene, lek 
og morsomme, organiserte aktiviteter. 
I andre ferier og skolefrie dager vil det bli lagt opp til turer og morsomme 
aktiviteter.

Før hver ferie (ikke august 2017) vil foresatte motta en e-post fra baseleder med 
en påmeldingslink. Via linken må foresatte melde på sitt barn til de dager barnet 
skal være på REA. Det er viktig at man overholder fristen for påmelding, da 
baselederne må sette opp ferieturnus for de ansatte i god tid før ferier og 
skolefrie dager. 

Voksentetthet på AKS – blir barnet mitt sett?
Voksentettheten på AKS er ulik den dere er vant med fra barnehagen. 
AKS skal ha en grunnbemanning på minst et årsverk per 24 barn. På REA er 
voksentettheten høyere. Vi ser at det er viktig med høyere bemanning for våre 
skolestartere. Samtidig er det viktig for foresatte å vite at det vil være flere barn 
og færre voksne enn hva man opplevde i barnehagen. Det betyr at man kanskje 
ikke vil møte en voksen som har vært sammen med barnet ditt hele dagen. 
Barnet vil være med flere forskjellige voksne i løpet av en dag.

AKS og skole er avhengig av at foresatte tar initiativ til å informere om sitt barn, 
samt komme i dialog med baseleder og kontaktlærer om utfordringer, hensyn og 
spørsmål knyttet til barnet. 
Baseleder og kontaktlærer vil også ta kontakt med hjemmet dersom det er 
forhold knyttet til barnet som det er viktig at foresatte vet noe om. 

Informasjon fra REA
Baseleder sender foresatte e-post hver fredag. Der beskrives hva som har skjedd 
gjeldende uke, hva som er viktig å huske på neste uke, samt påmeldinger og 
annen viktig informasjon.
Det er derfor viktig at foresatte oppdaterer kontoret og baseleder dersom det er 
endringer knyttet til adresse, telefonnummer og e-postadresse.



På slutten av dagen, når mange foreldre kommer for å hente, er det ofte 
vanskelig for oss å ta de lengre samtalene med dere. Men, vi sender gjerne e-
post eller ringer dersom det har vært spesielle hendelser. 

Vi legger ut masse nyttig informasjon på vår Facebookside: Refstad 
Aktivitetsskole - REA, samt vår hjemmeside, slik at dere er oppdatert på hva som 
skjer.

Hva er viktig å huske til sommer-AKS i august?

 Baseleder heter Idun Margrete Bakke: idun.bakke@ude.oslo.kommune.no
 Sekk, drikkeflaske, matpakke
 Skiftetøy, regntøy, innesko
 Barna er smurt med solkrem 
 God dialog med baseleder og assistenter
 Foresatte anbefales å bli igjen en liten stund på AKS første dagen for 

innkjøring. Ansatte på AKS hjelper til å sette barnet i aktivitet med andre 
barn. Gi barnet en god avskjed og forlat skolen. Noen barn vil trenge flere 
dager for innkjøring, men ha dialog om dette med baseleder. 

 Husk å registrere barnet inn ved levering og ut ved henting. 
 Foresatte må fylle ut skjema om kontaktinformasjon, hvem som kan hente,

spesielle hensyn mm. 

Vi gleder oss til å møte foresatte og elever i august.
Ta kontakt med baseleder Idun Margrete Bakke, eller inspektør Kristoffer Kvinge 
vedrørende spørsmål. 

Vel møtt!

Hilsen
Alle oss på REA
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