
 
 

 

Hei alle foreldre med AKS barn 2.-4. trinn       Oslo 29.07.20 

 

Neste uke åpner AKS og vi gleder oss veldig til å se alle barna igjen! Noen kommer allerede på mandag, mens andre 

starter opp litt nærmere skolestart.  

Vi skal fremdeles overholde en del smittevernstiltak på skolen, her er en oversikt over de viktigste: 

- Henting/ levering:  

Vi ønsker ikke at foreldre på 2.- 4. trinn oppholder seg i skolebygningen. Sammen fikk vi dette til å fungere 

på en god måte før sommeren og viderefører rutinen når AKS åpner i august. Barna følges til porten eller 

inngangsdøra og dere ringer basetelefon ved henting. Oppdaterte tlf. nr. til basene: base 2: 95363951, base 

3-4: 90411204. (Info ligger også på skolens nettsider og henges opp på døra.) 

(Vi begrenser også antall foreldre som kommer inn i skolebygget med de nye 1. klassingene. Noen av de 

minste vil likevel ha behov for å ha med en foresatt inn de første dagene) 

- Garderobesituasjon: 

Et av smittevernstiltakene er å unngå trengsel og større forsamlinger. Vi ønsker derfor at 2. trinn ikke bruker 

sin garderobe, men har med en navnet pose med skiftetøy som de tar med seg til basen. Garderobene til 3. 

og 4. trinn er lokalisert slik at de kan brukes som normalt. Vi sørger for at det ikke er for mange barn i 

garderoben samtidig.  

- Kohorter: 

Det er fremdeles slik at klassene i størst mulig grad skal være adskilt når vi er inne, mens hele trinnet kan 

være ute sammen. Vi viderefører soneinndeling i skolegården.  

På hjemmesidene våre ligger det oppdatert informasjon om hvem som jobber på de ulike basene, augustprogram og 

mye annet. Ta en titt og ring meg gjerne om det er noe dere lurer på   

 

HUSK innesko, skiftetøy til alle typer vær, to matpakker og drikkeflaske hver dag! 

Ha en fortsatt fin dag! 

Merete- AKS leder 

 

 

 

 

 
 

 


