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DRIFTSTYRETS VEDTAK OM 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 driftsstyremøtet 14. november ble det vedtatt en ordning for kjøp av utvidet tid etter nye kommunale
forskrifter for Aktivitetsskolen: §7-4. Oppholdstid, Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe
utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager. Den
vedtatte ordningen vil kunne sikre forutsigbare rammer for aktivitetsskolen, både med tanke på økonomi og
bemanning, samt sikre at den skal være mulig å administrere.
Disen, Maridalen, Kjelsås og Grefsen har kommet frem til lik løsning.
I informasjonsbrev fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap angående forskriften ble det pekt på 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. For mange barn, og da særlig
barn fra lavinntektsfamilier, vil tilbudet på aktivitetsskolen kunne være et bedre alternativ enn å være
hjemme. Forskriften legger ikke spesielle føringer for utformingen av ordningen.
Følgende ble vedtatt i driftsstyret
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).
Tilbudet vil være en ordning der foreldre kan søke om kjøp av utvidet tid. Dette vil i praksis bety et tilbud
om kjøp av heltidsplass ved aktivitetsskolen i de perioder skolen er stengt i forbindelse med ferier og
planleggingsdager. Det åpnes ikke opp for kjøp av utvidet tid i enkeltmåneder, enkeltdager eller
enkelttimer.
Prisen fastsettes av skolen og er beregnet ut fra antall dager skolen er stengt i forbindelse med ferier og
planleggingsdager. For å gi bedre forutsigbarhet for foreldre og enklere administrasjon for skolen, er prisen
satt til samme månedsbeløp for hele skoleåret.
For perioden 1.januar 2019 til 31.desember 2019 er prisen for kjøp av utvidet tid satt til:
 Inntekt over 387 552 kroner: 499 kroner pr måned.
 Inntekt fra 217 999 - 387 552 kroner: 216 kroner pr måned.
 Inntekt til og med 217 998 kroner: 117,50 kroner pr måned.
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Dette gir en pris for deltidsplass, inkludert kjøp av utvidet tid:
 Inntekt over 387 552 kroner: 2580 kroner pr måned.
 Inntekt fra 217 999 - 387 552 kroner: 992 kroner pr måned.
 Inntekt til og med 217 998 kroner: 539,50 kroner pr måned.
Ordningen har følgende vilkår:
 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.
 Søknad om 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.
Det betyr at fra 1. januar 2019 vil Disen skole tilby tre alternative plasser på aktivitetsskolen:
1. Fulltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside)
2. Deltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside)
3. Deltidsplass med utvidet tid i ferier (søkes om på eget skjema på Disen skoles hjemmeside)
Søknadsfrist for alternativ 3 er 30. november 2018. Deretter vil søknadsfristen være den samme som for
søknad om deltidsplass: 1. november og 1. mai. Plassen løper til den sies opp skriftlig. Opptak til
fulltidsplass er hele året.
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