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Til foresatte ved Ullevål Aktivitetsskole  
 

 
Organisatoriske endringer ved Ullevål Aktivitetsskole 
 
Ullevål Aktivitetsskole skal være et godt og variert tilbud til alle elever på 1.-4. trinn i 
samsvar med Aktivitetsskolens Rammeplan med fokus på læringsstøttende aktiviteter. AKS 
får ikke statstilskudd, og foreldrebetalingen skal dekke lønn til ansatte og drift av 
virksomheten. Hver høst søkes det midler til barn med særskilte behov, og det varierer fra år 
til år hvor mye vi får tildelt.  
Ullevål Aktivitetsskole har vært en stor Aktivitetsskole med opp mot 100 elever på enkelte 
trinn. I dag er situasjonen en annen, elevantallet er synkende, hvilket medfører lavere inntekt 
til drift og bemanning. Antall deltidsplasser er økende blant annet grunnet eksterne og 
konkurrerende tilbud i nærområdet, i tillegg til mindre behov for heltidsplasser for barna på 3. 
og 4. trinn.  
 
For å kunne sikre en trygg og stabil bemanning, og god kvalitet på tilbudet i Aktivitetsskolen, 
må vi fra høsten 2016 gjøre noen organisatoriske endringer:  

• 3. og 4. trinn slås sammen til en base. 
 

• Søknad om deltidsplass begrenses til to ganger pr. år, 1. november og 1. mai.  
            Fristen 1. mai gjelder med virkning fra 1. august (høstsemesteret).  
            Fristen 1. november gjelder med virkning fra 1. januar (vårsemesteret).  
 

• Innføring av et tak på 30% deltidsplasser. 
-Ved ledige plasser, prioriteres 4. trinn. Hvis ikke ledig plass, innføres venteliste og 
loddtrekning på søknader innenfor søknadsfristen.   
-Elever med redusert oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen, unntas fra taket på 30% 
deltidsplasser, men må søke innen fristene på lik linje med andre elever.  
-Deltidsplass kan når som helst gjøres om til heltidssplass.  

 
Vi vil hele tiden vurdere nødvendigheten av disse tiltakene, og om de eventuelt bør justeres. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hanne Grønn Larsen (s)     Rikke Næss (s) 
Rektor        Aktivitetsskoleleder 


