
Hjemsending  

Email adressen til AKS ledelsen finner du på 
hjemmesiden. 

 
Merk henvendelsen med: 

«Barnets navn og klasse» 

Minibasen:  46 81 32 31  
Mellombasen:  90 62 39 48 
Maxibasen:  94 79 03 13 

Megabasen:                  95 92 51 19 

For foresatte ved  
AKS Hasle 
2019/2020 

 
Hjemmeside: https://hasle.osloskolen.no/ 

 

 AKS sender hjem ca. 200 barn hjem hver dag. Vi min-
ner barna på når de skal gå hjem, men de må selv 
vite hvor og hva de skal etter skolen. 

 Barnet må selv klare å huske hva han/hun må få med 
seg hjem. Hjemsender på AKS kan ikke være  
huskeliste. Gjelder også skifte av tøy etc. 

 Vil ikke barnet ditt gå hjem må du ha mulighet til å 
hente.  

 Barn som går hjem selv må kunne vite hvor de skal 
gå/møte foresatte. 

 Barn som går hjem alene må vite hva de skal gjøre 
om de kommer hjem til tomt hus.  

 Avtaler som omhandler barn som skal gå hjem sam-
men med andre er foresattes ansvar (f.eks. når det 
blir sykdom).  

 Hjemsendingstidspunktet er omtrentlig at det er inter-
vall på 10 min +/- 

Hjemsendingsbeskjeder 
sendes til basetelefonene før kl. 1200 gjeldene 

for den dagen. Disse vil bli besvart før AKS 
begynner.  Vi kan ikke ta imot muntlige beskje-

der.  
 
 

Kun særlig viktige beskjeder i AKS tiden.  

 

 Faste hjemsendingsavtaler avtales med baseleder på 
email. 

 Barn kan sendes hjem ved skoleslutt, deretter hver 
halvtime fra kl.14.00.  

 Gratis kjernetid har egne  
hjemsendingstidspunkter, se baksiden/neste side. 

 Enkeltbeskjeder om hjemsending skal sendes inn før 
kl.12.00 gjeldene for samme dag. Vi kan ikke ta i mot 
beskjeder frem i tid. 

 Svar på SMS vil du motta før AKS basen åpner på 
ettermiddagen. 

 ALLE beskjeder rundt hjemsending skal sendes på 
SMS før kl. 1200. 

  

 
 
Vi ber om at dere tar en vurdering før dere ringer AKS i 
åpningstiden. Våre ansatte skal i AKS-tiden bruke tid på 
deres barn. I tillegg er AKS-telefonene våre linjer ut, og 

vi er helt avhengig av en åpen linje for å kunne ringe om 
noe alvorlig skulle skje.  

 
 

AKS stenger kl. 16.30. 

Viktig å tenke på... 



 

Daglig registrering Endring av AKS-plass  Halvplass på AKS 

Levering på morgenen:  
1. På morgenåpent følger du barnet i garderoben 

og sørger for at sekk og klær blir satt fra seg på 
rett sted.  

2. Barnet følges inn til AKS basen og bort til ved-
kommende som sitter ved krysselista.  

3. Barnevogn , sykler etc. skal ikke tas med inn i 
garderoben. 

4. Barn som går til AKS alene har selv ansvar for 
denne prosessen. 

5. Barn som ankommer etter kl.08.15 må legge 
sekkene sine utenfor skolens inngang og være 
ute fram til skolestart.  

6. Barn med gratis deltidsplass har ikke  
morgenåpning, men vente ute (med sekk) fram 

Link til alle søknadsskjemaer og annen informasjon 
finnes på skolens hjemmeside (se forsiden).  

 
Ved spørsmål om faktura, oppsigelse/ endring av plass 
kontakt AKS-leder via e-post..  
 
Husk at:  

 Alle endringer av AKS-plass skjer via  

søknadsportalen. 

 Man kan kun søke om endring til deltidsplass to 
ganger i året: 1.juni gjeldene fra 01. august og  1. 
november gjeldene fra 1.januar.  

 Endre fra deltidsplass til heltidsplass gjøres raskt 
via søkeportalen.  

 Elever med deltidsplass på 1., 2. og 3.trinn har 
gratis kjernetid og har derfor ikke mulighet til å 

benytte seg av morgenåpent.  

 Elever med deltidsplass på 4.trinn har  
mulighet til å benytte seg av morgenåpent, men 
hver dag eleven er på morgenåpent telles som 
én time på AKS. Bruk av tid avtales på email 

med baseleder.  

 I skolens ferier kan elever med deltidsplass på 
1., 2. og 3.trinn være på AKS  

mandager og onsdager.  

 I skolens ferier kan elever med deltidsplass på  

4.trinn være på AKS to valgfrie dager.  

Henting på ettermiddagen:  
1. Du tar deg en runde på de oppsatte  

aktivitetene den dagen + uteområdet. Husker 
du ikke hvilke aktiviteter som er sjekker du  
tavla eller hører med krysselista på trinnet.  

2. Finner du ikke barnet på noen aktiviteter kan 
du sjekke i garderoben.  

3. Finner du fortsatt ikke barnet ditt spør du AKS 
om hjelp.  

4. Ikke bli engstelig! Noen ganger bruker vi lang 
tid på å finne enkeltelever. Som regel skjer 
dette fordi eleven er på et sted hvor man ikke 
har lov til å være. I slike situasjoner er det viktig 
at AKS og foresatte sammen snakker med  
eleven om eget ansvar på AKS.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.trinn 15.45 15.45 15.45 16.00 15.00 

2.trinn 15.45 15.45 15.45 16.00 15.15 

3.trinn 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30 

Bruk av deltidsplass med gratis kjernetid:  


