
Kjære alle foresatte på Klemetsrud AKS! 

Velkommen tilbake til et nytt skoleår, og ekstra velkommen til alle nye elever! 

Oppstarten på AKS har gått veldig fint, vi har brukt august til å bli kjent og 

komme tilbake til rutiner, vi er endelig på grønt nivå      

Det vil si at AKS hverdagen er ganske normal, slik den var før korona kom inn i 

livene våre. 

Vi vil alltid gjøre vårt beste for å ivareta barna deres, og ønsker en tett dialog 

med dere foreldre. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål 

eller om det er noe dere ønsker å ta opp. Vi setter pris på tilbakemeldinger.  

På grønt nivå så er vi tilbake til baser. 1. og 2. trinn holder til på base 1 i 1.etasje 

og 3. og 4. trinn holder til på base 2 i 2.etasje. Fra og med neste uke sender vi 

ut månedsplaner med meny og viktige beskjeder. Det er veldig viktig at dere 

følger med på månedsplanene, og at dere sjekker menyen uke for uke. 

I år tester vi ut en sunnere og mer variert meny, men vi må presisere at barna 

MÅ ha med seg en ekstra matpakke om de ikke liker det som står på menyen. 

Vi serverer nemlig ikke noe alternativ.  

Vi har normal åpningstid fra 7.30-17.00 hver dag. Foreldre har lov til å komme 

inn i huset på grønt nivå, men vi ber om at det holdes avstand.  

Det er også viktig at barna kler seg etter vær og vind, da vi er ute hver dag. 

Skiftetøy og innesko er også lurt, vi har ikke noe til utlån på AKS. Husk å merke 

alt med barnets navn, det gjør det også lettere for oss hvis vi finner noe tøy 

slengt ute eller inne.  

Dessverre har Shqiponje sluttet hos oss for å studere, og Nina har delvis 

permisjon, dvs. at Nina jobber tre dager hos oss. Hodo er derfor satt inn om 

vikar i timene Nina er borte, fram til jul. Ellers er resten av personalet på 

plass       



Her kommer det litt ekstra viktig informasjon fra AKS: 

• Vi serverer mat hver dag, se meny på månedsplanen. Om barnet ikke liker 

maten, må det tas med en ekstra matpakke. Vi serverer ikke noe alternativ. 

• Vi henter 1.trinn på skolen hver dag.  

• Vi sender ut månedsplaner på skolemelding, hjemmesiden til Klemetsrud 

skole og på Facebook gruppa vår, bli gjerne medlem (søk etter Klemetsrud 

Aktivitetsskole). Vi har også fått en instagram konto, følg oss gjerne for 

morsomme hverdags oppdateringer (@klemetsrudskoleogaks). 

• Alle beskjeder om eventuell hjemsending, barn som skal være med andre 

barn hjem o.l. må være meldt til oss innen kl. 12.30 hver dag. Vi ønsker å ha 

fokus på barna når de kommer på AKS. 

• Telefonnummer til  

Base 1: 480 42 534  Base 2: 940 22 739 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi gleder oss til en spennende høst med barna deres! 

Lurer dere på noe, så ta gjerne kontakt med oss!       

 

 

 

Hilsen alle oss på AKS Klemetsrud 


