
Til alle foresatte med barn på Aktivitetsskole  
  

Her kommer litt informasjon som vi ønsker at dere leser nøye.  

  

1. Timeplan:  

  

Timeplanen for elevene vil i skoleåret 2020/2021 bli noe forflyttet.  

For 1.-3. trinn vil skoledagen slutte kl. 13.30 hver dag.  Det betyr at elever med gratis 

kjernetid kan være på AKS i tidsrommet kl. 13.30-16.00 mandag til torsdag og til kl. 15.30 på 

fredager.  

  

For 4. trinn vil skoledagen slutte kl. 14.00 mandag til torsdag. På fredager slutter de kl.  

13.00.  Dvs. at elever som har gratis kjernetid kan være helt til kl. 16.30 mandag til torsdag og 

på fredager til kl. 15.00.  

  

I skolens ferier kan elever med halvdag/gratis kjernetid benytte plassen mandager og 

onsdager.  

  

Elever med heldagsplass kan benytte seg av hele vår åpningstid.  

  

2. Mat og klær:   

  

I forbindelse med covid-19 får vi ikke lov å servere mat på AKS, kun melk (også havremelk og 

laktosefri).  Dette gjelder hver dag fra den 19. august.  

Husk derfor å sende nok mat med eleven både til skolen og AKS.  Husk vannflaske.  

Alle elever må ha innesko og skiftetøy hengende på plassen sin.  I disse tider er det også lurt 

å ha med solkrem.  

  

3. Ukeplan:  

  

Hver uke publiserer vi ukeplan for alle trinnene.  Disse legges  ut på Ammerud skole sine 

hjemmesider.  Der ser du programmet for Aktivitetsskolen gjeldende uke:  

https://ammerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/planer/1.trinn/  

https://ammerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/planer/ukeplan-for-2.trinn/ 

https://ammerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/planer/ukeplan-for-3.trinn/ 

https://ammerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/planer/ukeplan-for-4.trinn/  

  

4. AKS-basen og AKS-kontoret:  

  

AKS-basen har flyttet til Gullkroken (inngang D).  Her vil elevene bli krysset inn om morgenen 

og sendt ut.  Det vil alltid være flere voksne ute sammen med elevene.  Dette for at 

smittefaren skal være så liten som mulig.  

Fra kl. 16.30 til kl. 17.00 vil de få elevene som er igjen på AKS, oppholde seg i Gullkroken på 

forskjellige bord i forhold til sine kohorter.  

Kontoret til baselederne har flyttet til kontoret ved inngangen til venstre for inngang F (det 

gamle kontoret til miljøverkstedet).  Midlertidig telefonnummer hit er 22 90 24 57.  

  

 



 

5. Skolen er i gult nivå i forhold til corona:  

  

Dette betyr at vi følger alle de anbefalinger vi har fått:  

- Ingen syke skal møte på skolen  

- Ingen foresatte har lov til å gå inn i skolebygningen  

- God håndhygiene og forsterket renhold  

- Kontaktreduserende tiltak (fysisk kontakt, håndhilsing og klemming, kohortinndeling, 

oppdelte uteområder og unngå trengsel og store samlinger)  

 

6. Henting av elever 

 

I og med at foresatte ikke har anledning til å hente inne i skolens bygninger, ber vi om at 

dere benytter dere av faste hentetider så langt som rå er. 

Vi vil sende elevene ut i skolegården etter de tidene som dere har oppgitt til oss. 

  

 

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen tilbake til Ammerud skole og Aktivitetsskole.  

  

  


