Ambisjoner, stolthet, samhold og raushet.

Til alle skolestartere høsten 2018.
Vi ønsker alle velkommen til Lakkegata aktivitetsskole.
Aktivitetsskolen kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens
arbeid med barnas personlige, sosiale og faglige utvikling. AKS er en viktig læringsarena for å
videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter.
Aktivitetsskolen er åpen for alle fra og med onsdag 1. august. AKS åpner kl. 07.30 og stenger kl.
17.00 hver dag. Fra og med 1. til og med 31. juli er AKS stengt. I tillegg holder vi stengt julaften
og nyttårsaften.
Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på
AKS før skolestart som er 20. august. Da får barna mulighet til å bli kjent med, og trygge på oss
som jobber på AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og
tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.
Søke om plass og eventuelt redusert betaling
Hvis dere vil benytte Aktivitetsskolen, må dere søke elektronisk via Oslo kommunes skjemaportal
eller på skolens hjemmeside. Dersom familiens samlede inntekt er under kr. 217 998,- eller
mellom kr. 217 998,- og kr. 387 552,- får dere lavere oppholdsbetaling.
Priser per måned.
01.05.2018
Inntekt til og med kr.
Inntekt mellom kr.
Inntekt fra og med kr.
217 998,217 998,- til 387 552,387 552,Heldag (over 12
Kr 640,Kr 1176,Kr 2998,timer pr. uke)
Halvdag (inntil 12
Kr 411,Kr 756,Kr 2026,timer pr. uke)
Heldagsplass for
Kr 229,Kr 420,Kr 972,barn med tilbud om
gratis kjernetid (1.
og 2.trinn)
Fakturaen blir sendt hjem i posten. Og betales forskuddsvis. Vi tar forbehold om endring i prisene.
Endring av pris vil bli gitt med seks ukers varsel.
Mere informasjon får dere på førskoledagen som er 5. juni eller på hjemmesidene til Lakkegata
skole.

Hilsen alle oss på Lakkegata aktivitetsskole

S
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