
Til foresatte med barn i AKS høsten 2020

Aktivitetsskolen åpner mandag 3. august. Det er mange spennende ting som 
skal skje, vi har blant annet samarbeid med Tøyen sportsklubb som tilbyr 
mange morsomme aktiviteter på området rundt Tøyenparken.  
Og Oslo Danseklubb har gratis dansekurs i Salsa og Bachata.

Oppmøte og henting på AKS
AKS ansatte vil ta imot barna ute på morgningen og assistenter fra de 
forskjellige basene følger barna inn. Foresatte skal helst ikke inn i skolebygget. 
Barna hentes det ved inngangen til skolebygget som er nærmest 
Trondheimsveien (Strykjernsparken). Åpningstider er fra kl.7.30-16.30, 
vi stenger 30 minutter tidligere for å i vare ta smittevernrutiner.

Det er trygt for barna å gå på skolen og AKS

Vi skal sørge for at barna har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på 
skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være 
ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

-          Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.
-          Vask hender før dere kommer på skolen.
-          God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil hverdagen være?

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det 
betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. Vi vil være mest mulig ute og 
benytte oss av de mange fine mulighetene vi har i nærområdet. Åpningstider vil 
være fra kl.7.30-16.30. Vi stenger 30 minutter før for å få tid til forebyggende 
smitteverntiltak.

På gult nivå er dette viktigst:

• Kontaktreduserende tiltak, som at vi prøver å unngå fysisk kontakt 
mellom personer (håndhilsning og klemming).

• Trinnvise kohorter på AKS 

           - 1. trinn, base en.

           - 2. trinn, midlertidig base på musikkrommet.

           - 3. og 4. trinn, Kjellerbasen en og to.

• Unngå trengsel og store samlinger. 

• Helst unngå offentlig transport.

• Tilstrebe egne ute områder i skolegården for de ulike kohortene.

• Forsterket renhold.

 Dere finner mer informasjon om AKS på våre hjemmesider.


