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Omorganisering av hel- og halv plass i Aktivitetsskolen Kringsjå 
De senere årene har vi hatt en stor økning i antall elever med halv plass i Aktivitetsskolen 

Kringsjå. Per desember 2014 var det 46% som har fått innvilget tilbud om halv plass.  

Dagens ordning tillater elever med halv plass å benytte AKS-tilbudet fritt i 12 timer per uke. Vi 

har ingen forutsigbarhet i forhold til når elevene er til stede på AKS. Usikkerheten knyttet til 

når elever er på AKS krever at vi bemanner som om alle elevene er til stede hver dag. Dette 

fører til at AKS har høyere lønnsutgifter enn nødvendig. Høye lønnsutgifter fører til færre frie 

økonomiske midler til gode læringsstøttende tilbud for elevene. På bakgrunn av dette har 

driftsstyret Kringsjå skole vedtatt følgende retningslinjer og tiltak for å sikre mulighetene for et 

bedre tilbud for elevene ved Aktivitetsskolen Kringsjå:  

 Det settes ingen begrensning på antall hel- og halvdagsplasser.  

 Hovedopptak er satt til 1. juni hvert år. 

 Bemanningen på AKS fastsettes i forbindelse med hovedopptak 1. juni. 

1. juni hvert år bestemmer man om man vil ha hel- eller halv plass i AKS. Halv plass kan kun 

benyttes tre faste dager per uke. Bindingstiden er for ett skoleår og gjelder også i skolens ferier. 

Det må gis beskjed til AKS innen 1. august hvilke tre dager man ønsker at eleven skal benytte 

AKS. Det gis ikke anledning til å endre fra hel- til halv plass etter 1. juni og fram til nytt opptak 

for neste skoleår med mindre det er noen som sier opp en halv plass i løpet av skoleåret. Det 

lages en venteliste for de som ønsker redusering av plass. Alle endringer skal meldes direkte til 

AKS-leder. Foreldre står fritt til å gå fra halv- til hel plass gjennom hele skoleåret.  

Egenerklæringsskjema (foreldreavtale) leveres til baseleder på Aktivitetsskolen ved skolestart.   

Oppsigelse av AKS-plass må gjøres før den 1. i hver måned og det er en oppsigelsestid på en 

måned. Dere må melde AKS også når dere melder flytting til skolens kontor. 
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