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Ila  okuluna yeni başlayacak olanların ve 2021/2022 eğitim yılındaki 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin velilerine  

             

          Oslo, 9.2.2021 

 

2021/2022 EĞİTİM YILINDA 1. VE 2. SINIFLARA YARI ZAMANLI ÜCRETSİZ AKTİVİTE OKULU HİZMETİ 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Ila okulunda 1. ve 2.sınıfa başlayacak tüm öğrenciler, 2021-2022 eğitim yılında Aktivite Okulu’na (AKS) 

ücretsiz olarak yarı zamanlı gidebilirler. Bu hizmet, Ağustos 2021’den itibaren geçerlidir.  

Yarı zamanlı ücretsiz AKS’nin kapsamı  

• 12 saat, günlük aynı oranda okul sonrasına dağıtılır, bu da planlama ve daha iyi hizmet kalitesi için 

uygun şartları oluşturur.  

• Okul tatillerinde haftada 2 gün (sonbahar ve kış tatili, Noel ve Paskalya tatili ve -AKS’nin kapalı 

olduğu temmuz ayı hariç- yaz tatili haftaları için geçerlidir) 

• Okulun planlama günlerinde/iki tatil arasına sıkışan iş günlerinde çocuklar ½ gün gidebilir (AKS, 

okulun planlama günleri bağlamında yılda iki gün kapalı olabilir).  

 

Eğer çocuğunuzun öğrenim destekleyici aktivite hizmetinin tamamından faydalanmasını istiyorsanız indirimli 

fiyata çocuğunuzun tam zamanlı olarak AKS’ye gitmesi için başvuruda bulunabilirsiniz.   

İndirimli fiyata tam zamanlı katılım  

Tam zamanlı katılım ücreti velilerin gelir durumuna bağlı olarak aylık 1041 krona kadar çıkabilir. Tam 

zamanlı katılım durumunda çocuğunuz hem okul öncesinde hem de okul sonrasında ve okulun tüm tatil 

günlerinde (temmuz ayı hariç) AKS’ye gidebilir.  

 

Daha fazla katılım ve güçlendirilmiş dil becerileri  

AKS, oyun ve eğitim aracılığıyla çocukların ders ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik alternatif bir 

öğrenim arenasıdır. AKS, okul ile iş birliği içerisinde bütünsel bir hizmet sunmaktadır.  

Bu hizmetin içeriği Müfredata,  AKS Yönetmeliği’ne ve Okul-Aile İş Birliği Rehberi’ne dayanmaktadır. 

Ücretsiz yarı zamanlı AKS hizmetinin amacı şunlardır: 

• AKS’ye katılımı arttırmak 

• Öğrencilerin dil becerilerini güçlendirmek  

• AKS kalitesini yükseltmek ve eşitlikçi bir hizmet sunmak 

AKS’ye şu şekilde başvurabilirsiniz 

Çocuğunu AKS’ye kaydettirmek isteyen veliler Oslo Belediyesi’nin internet sayfasındaki portalı 

kullanmalıdır: www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen.  

Hangi okulların ücretsiz yarı zamanlı AKS hizmeti sunduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya 

bakınız: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/.  

Merak ettiğiniz hususlar varsa okulunuzla irtibata geçiniz. 
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