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Gratis og god AKS 

Alle barna skal få være med på leken og læringen. 

Hovedbudskap  

Innføring av gratis aktivitetsskole er den største barnereformen i Oslo siden barnehageløftet, og 
den er en stor suksess. Før SV og de rødgrønne tok over styringen i Oslo i 2015 var det et 
enormt klasseskille mellom skolene og bydelene våre, med veldig lav deltakelse i bydeler med 
mest barnefattigdom. Etter SV fikk gjennomslag for innføring av gratis AKS, har deltakelsen 
skutt i været: blant barn som får gratis AKS er deltakelsen økt til nesten hundre prosent. Fra 
høsten 2019 utvider byrådet gratis AKS til alle 1. klassinger i hele byen, øst som vest. Da vil 
over halvparten av barna i Oslo få gratis AKS. Med gratis AKS får 16.000 Oslo-barn 50 timer 
mer i måneden til lek, læring, språktrening og sosial utvikling. I neste bystyre vil SV fullføre 
reformen og sørge for at alle Oslos 1.-4. klassinger få et gratis og godt AKS-tilbud. 

Dette er problemet 

● Oslo er en by med store sosiale forskjeller, der om lag 20 prosent av barna vokser i 
vedvarende fattigdom. Dette speilet seg i et stort klasseskille etter skoletid. I bydeler 
med mest barnefattigdom, var deltakelsen i AKS svært lav mange steder, mens andre 
steder deltok nesten alle barna i AKS. 

● Oslo er ikke en billig by å leve i. Du kan bo i Oslo og ha relativt høy inntekt, og likevel ha 
dårlig råd. For mange familier er det å betale 2000,- i måneden for en deltidsplass eller 
3000,- for en heldagsplass i AKS en regning som de rett og slett ikke har råd til.  

● Fra å være et oppbevaringstilbud, har AKS blitt en stadig viktigere del av 
skolehverdagen. AKS er viktig for barns læring, utvikling, og språktrening. Da er det 
avgjørende at alle barn får like muligheter til å delta i AKS og at kvaliteten i AKS styrkes. 
Skolen har alltid vært gratis i Norge, det samme bør gjelde aktivitetsskolen 

 

Dette har byrådet gjort 

1. Vi gjør noe med de store klasseskillene etter skoletid som fantes før vi kom til makta. 
Byrådet har innført universell gratis deltidsplass i AKS etappevis. Vi begynte i de 
bydelene som hadde lavest deltagelse, og gradvis utvidet til stadig flere bydeler og 
skoler. Gjennom å satse på universelle velferdsordninger, sørger vi for at alle barn får 
mulighet til å leke med vennene sine og få være en del av fellesskapet. Fra høsten 2019 
har følgende bydeler gratis AKS: 

○ 1.-4.trinn på skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand 
○ 1.-3. trinn på skoler i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke (NB: 

4. trinn kommer med fra høsten 2020) 
○ 1. trinn på skoler i bydelene Østensjø, Nordstrand, Frogner, St. Hanshaugen, 

Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker 
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2. I tillegg har byrådet hatt en kraftig satsning på å øke kvaliteten i AKS. 10.000 
fjerdeklassinger har deltatt på kodekurset Lær Kidsa Koding. Vi sikrer økt kompetanse 
blant ansatte gjennom bl.a. flere fagutdanna og strengere språkkrav. Vi legger til rette for 
et tettere samarbeid mellom AKS og kultur, idrett og frivillighet, og har blant annet fått 
Kulturskolen inn i AKS 12 grunnskoler i 2019. Rammeplanen for AKS har skjerpet 
kravene for sunn og næringsrik mat i AKS. Byrådet (Utdanningsetaten) har utarbeidet en 
egen veileder til ansatte i AKS om hvordan de skal jobbe med mat og ernæring, og 
ansatte kan også delta i nettverksgrupper med fokus på kompetanseheving og 
erfaringsdeling på tvers av skolene.  

3. Samtidig som deltakelsen i AKS er rekordhøy, er også tilfredsheten med AKS rekordhøy. 
Foreldreundersøkelsen 2018 viste en historisk høy tilfredshet med AKS-tilbudet i Oslo 
(4,0 av 5).  

 

Dette vil vi gjøre de neste fire årene  

1. SV vil ha gratis AKS til alle barn i Oslo 1.-4. trinn. 
2. Fortsette å øke kvaliteten i AKS og sikre tettere sammenheng mellom skole og AKS. 

 

Relevante fakta 

● Dekningsgraden blant elevene som har tilbud om gratis AKS har økt fra 70 % i 2015 til 
96 % i 2018. Totalt AKS-dekningsgrad 1.-4. trinn fra 2015 til 2018 (altså, for alle) er en 
økning fra 76 % til 84,5 %.  

● Foreldreundersøkelsen 2018 viser at økonomi er en vesentlig årsak til at barn ikke deltar 
i AKS. Hele 43% av foreldre som ikke har barna sine i AKS sier at det er fordi tilbudet er 
for dyrt. Og 37% av foreldrene sier de har sluttet å ha barna sine i AKS fordi det er for 
dyrt.  

● På enkelte skoler har det vært en formidabel økning i deltakelsen. Her er noen 
eksempler på økning fra 2015 til 2018 på 1. trinn: 

Skole Deltakelse 2015 
på 1. trinn 

Deltakelse 2018 på 
1. trinn 

Furuset skole 33 % 100 % 
Bjørndal skole 40 % 98 % 
Rommen skole 42 % 94 % 
Lindeberg skole 69 % 100 % 
Gamlebyen skole 66 % 98 % 
Veitvet skole 53 % 98 % 
Grünerløkka skole 69 % 100 % 
Trosterud skole 58 % 100 % 
 

Les mer 

● «Klasseskille etter skoletid». Aftenposten, 18. mars 2015. 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/x71j/Klasseskille-etter-skoletid  
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● «I 2015 gikk hver tredje 1.-klassing på Furuset skole på Aktivitetsskolen. Nå deltar nesten alle». 

Aftenposten, 28. juni 2018. 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/oRGkna/I-2015-gikk-hver-tredje-1-klassing-pa-Furuset-sk

ole-pa-Aktivitetsskolen-Na-deltar-nesten-alle  
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