
Ny informasjon om bruk av «Gratis kjernetid» i skolens ferie og fridager 
 
Det har kommet nye regler for bruk av "Gratis kjernetid- tilbudet" på Aktivitetsskolen i skolens ferie og fridager fra 
Utdanningsadministrasjonen. De nye reglene trer i kraft allerede ved sommerferien 2017. 
  
Den største endringen er at det IKKE gis mulighet for å kjøpe enkeltdager slik som tidligere i skolens ferie- og 
fridager, men at oppholdet defineres på følgende måte. 
  
Skolens hele ferieuker/ lengre ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, uke 26, 31, 32 og 33.  
 Disse ukene kan barn med "Gratis kjernetid" være på AKS to dager i hele åpningstiden (7.30 – 17.00).  
Det er IKKE mulig å kjøpe flere dager per uke. 
  
Enkelt dager (inneklemte dager, planleggingsdager, dagene etter skoleslutt i uke 25 osv:  
  
Disse dagene kan barna jamfør de nye reglene være på AKS i 50% av åpningstiden uten ekstra kostnad. For oss på 
Tøyen utgjør dette 4 timer og 45 minutter.  

  
For at det skal være mulig å kjøre ett pedagogisk opplegg/ dra på tur disse dagene ser vi oss nødt til å definere når 
barn med "Gratis kjernetid" kan være på AKS disse dagene. Vi har derfor definert oppholdet for barn med "Gratis 
kjernetid" til å være fra kl. 10.45 til kl. 15.30 
  
Vi presiserer at vi beregner bemanning ut i fra påmeldinger i forkant. Det er derfor viktig at du melder barnet på i ferie- 
og fridager for å kunne benytte deg av AKS- tilbudet. 
  
Sommerferien 2017 
Fredag 23. juni: Kan melde seg på AKS, men kan kun være hos oss (gratis) fra 10.45 – 15.30. 
  
Uke 26, 31, 32 og 33: To dager per uke (7.30 – 17.00). 
  
NB! Ønsker man å benytte AKS- tilbudet utover dette må man gå over til "Heldagsplass" og betale etter gjeldende 
satser for Aktivitetsskolen! 
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