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Til foresatte ved Ullevål Aktivitetsskole  
 

 

Vedr søknad om endring av plass 

Vi ønsker med dette å orientere om nye rutiner, ved søknad om endring av plass i 
Aktivitetsskolen, som er i tråd med ny forskrift om de kommunale Aktivitetsskolene av 
28.05.18.   

• Aktivitetsskolene har ikke lengre anledning til å ha en øvre grense på antall 
deltidsplasser. Ullevål AKS har siden 2016 hatt tak på 30% deltidsplasser. 

o Taket på deltidsplasser ved Ullevål AKS er nå avviklet.  
• Deltidsplass utgjør inntil 12 timer pr uke med morgenåpning, og to hele dager i en 

ferieuke. 
• Nå skal det være mulighet for de med deltidsplass å kjøpe ekstra tid/dager i ferier. 

o Ved utvidet tid i ferier er det kun mulig å kjøpe hele dager. Pris pr dag utgjør 
353kr for de med makspris. 

• Aktivitetsskolene har nå mulighet til å legge to planleggingsdager, hvilket medfører at 
AKS er stengt disse to dagene.  

o Første gang for Ullevål AKS vil bli i august 2019. 
• Søknad om deltidsplass begrenses fortsatt til to ganger pr. år, 1. desember og 1. juni.   

o Fristen 1. juni gjelder med virkning fra 1. august (høstsemesteret).  
o Fristen 1. desember gjelder med virkning fra 1. januar (vårsemesteret). 

• Søknad om endring fra deltid til heltid kan gjøres omgående. 
• Søknad om endring av plass fra deltid til heltid og omvendt registreres selv av 

foresatte i søknadsportalen innen oppgitte frister.  
• Søknad om kjøp av ekstra dager i ferier sendes til Aktivitetsskoleleder Rikke Næss 

Wilhelmsen på e-post rikke.naess.wilhelmsen@ude.oslo.kommune.no innen 
påmeldingsfrister til ferier.  

Se gjerne skolens nettside for mer utfyllende informasjon! 
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