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Til foresatte som har skolestartere august 2019 på Trasop skole 

 

VELKOMMEN TIL AKTIVITETSSKOLEN TRASOP 

 

Aktivitetsskolen er et tilbud for 1.- 4. trinn. Vi har åpent fra kl 07.30 til skolen starter kl 

08.45, og fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har stengt julaften, nyttårsaften, andre offentlige 

helligdager og juli måned. Vi har åpent 07.30 – 17.00 på andre undervisningsfrie dager. 

 

Gratis kjernetid. 

Fra skoleåret 2019/2020 tilbys det gratis deltakelse i Aktivitetsskolen etter skoletid for elever i 

1.klasse.  

 12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid. 

 Mulighet til å delta 2 dager pr. uke i skolens ferier. 

 Mulighet til å delta ½ dag på skolens planleggingsdager/ inneklemte fridager. 

 

Deltidsplass i AKS. 

 

Deltidsplass er et tilbud på inntil 12 timer pr. uke. Det kan søkes om deltidsplass gjennom 

hele året. Endring fra heltid til deltidsplass innvilges to ganger pr. år med oppstart 1.august og 

1. januar. 

 12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid. 

 Mulighet til å delta 2 dager pr. uke i skolens ferier. 

 Mulighet til å delta ½ dag på skolens planleggingsdager/ inneklemte fridager. 
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Søknadsfristen for barn som ønsker plass fra august er 15.5.2019. 

 

Søknad om plass i Aktivitetsskolen gjøres via Oslo kommune sine nettsider. 

https://www.oslo.kommune.no 

Så snart søknaden er registrert vil dere motta tilbud til din digitale postkasse.  

Har du reservert deg mot digital post blir tilbudet sendt i posten til din folkeregistrerte 

adresse. 

Alle som ønsker plass må svare på tilbudet innen fristen oppgitt i tilbudsbrev. 

Dere vil få nærmere informasjon om aktivitetsskolen på Trasop skoles førskoledager i slutten 

av mai. I mellomtiden henviser vi til Trasop skoles hjemmeside: https://trasop.osloskolen.no/ 

Der vil dere også finne en link til ytterligere opplysninger om Aktivitetsskolen, rammeplan og 

våre aktivitetstilbud.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Nina Liholm       Torill H Thune 

Rektor        Aktivitetsskoleleder 

https://www.oslo.kommune.no/
https://trasop.osloskolen.no/

