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SKOLENS ORDNING FOR Å KJØPE UTVIDET TID I AKTIVITETSSKOLEN 
 

 

Bakgrunn 

Forskrift om kommunale aktivitetsskoler i Oslo kommune ble vedtatt av byråden 28. mai 2018, og overtok 

etter Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo kommune fra 5. oktober 

2008.  

 

I informasjonsbrev fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap angående forskriften påpekes det at 

mulighet for kjøp av utvidet tid i henhold til §7-4. Oppholdstid er et viktig tilbud for å sikre at foreldre med 

behov for ekstra tid i skolens ferier, ikke blir nødt til å kjøpe heltidsplass. Forskriften legger ikke spesielle 

føringer for utformingen av ordningen.  

 

Følgende ble vedtatt i driftsstyret 29. oktober 2018 

Det etableres en ordning hvor foreldre med deltidsplass kan søke om kjøp av utvidet tid i aktivitetsskolen 

når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager (heretter; kjøp av utvidet tid).  

 

Det betyr at fra 1. januar 2019, vil Kjelsås skole tilby tre alternativer på aktivitetsskolen: 

1. Heltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside) 

Inntekt over 387 552  kr: 2 998 kr pr. måned. 

             Inntekt fra 217 999 – 387 552 kr: 1 176 kr pr. måned. 

Inntekt til og med 217 998  kr: 640 kr pr. måned. 

 

2. Deltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside) 

Inntekt over 387 552 kr: 2026 kr pr. måned. 

             Inntekt fra 217 999 - 387 552 kr: 756 kr pr. måned. 

Inntekt til og med 217 998 kr: 411 kr pr. måned. 

 

3. Deltidsplass, med kjøp av utvidet tid (søkes om på eget skjema på Kjelsås skoles hjemmeside) 

Inntekt over 387 552 kr: 2 512 kr pr. måned.  

Inntekt fra 217 999 - 387 552 kr: 966 kr pr. måned. 

Inntekt til og med 217 998 kr: 525,50 kr pr. måned. 

 

Søknadsfrist om endring av oppholdstid til alternativ 2 eller 3 er satt til 15. november 2018. Opptak til 

fulltidsplass er hele året. 

 

Ordningen følger vilkårene i forskriften, med særlig fokus på:  

 Søknadsfristen for kjøp av utvidet tid følger samme frister for opptak ved aktivitetsskolen, i 

henhold til § 4. Opptak og frister.  

 Betaling skal skje forskuddsvis, i henhold til § 13-C-3. Betalingsregler, og betales på faktura som 

for ordinær plass. 

 Endring i kjøp av utvidet kan endres med virkning fra l. august eller l. januar, i henhold til § 7-5. 

Oppholdstid. 

 Deltidsplass med kjøp av utvidet tid er et enkeltvedtak, i henhold til § 20. Klage, punkt C. Vedtak 

om kjøp av utvidet tid i skolens ferier og planleggingsdager. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Mette Rasmussen                                                                               André Almstrøm 

Rektor                                                                                                Aktivitetsskoleleder 
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