
Praktisk informasjon til foresatte med barn på AKS Furuset 

 

Måltider           

Morgningen: er barnet ditt på AKS før skolen , og har behov for å spise frokost  

må barnet  ha med egen mat. 

Etter skoletid: Det blir servert mat på AKS tre dager i uken. Noen ganger 

serveres det brødmat og andre dager serveres det varmmat . Oversikt over 

dette finnes på månedsplanene.  

På tirsdager og torsdager skal barna ha med seg matpakke.  Ta med nok mat. 

Husk at maten skal holde både til skolen og AKS. Mange av barna spiser opp 

maten på skolen.   

Det blir servert frukt hver dag.  

I ferier er rutinene for matservering annerledes, dette vil da stå på de aktuelle 

ferielappene. 

Halal: På Furuset AKS serveres det ikke Halal mat. Det serveres ikke svin, men 

andre kjøttprodukter av okse og kylling. Det vil alltid tilbys et vegetarisk 

alternativ.  

 

Ferier   

AKS er åpent i alle ferier med unntak av juli. Åpningstidene er som vanlig fra 

7:30-17:00 



De som har full plass kan være på AKS fulle dager, mens de som har halv dag 

kan være på AKS i 12 timer pr. uke. 

I forkant av ferier sendes det ut en påmeldings lapp. Denne leveres ut i god tid, 

samt legges på hjemmesiden. Lappen skal leveres innen friste.   Påmeldingen er 

nødvendig slik at vi får en oversikt over hvor mange voksne som skal jobbe.  

Har du meldt barnet på betalings turer er det bindende. Betaling av turer skjer 

gjennom fakturering som et tilleggsbeløp på ordinær fakturering for 

oppholdsbetaling. 

I alle ferier skal barnet møte opp før kl. 10:00. AKS går en del på turer i 

nærområdet og benytter seg av lokale tilbud, dette er aktiviteter som ikke alltid 

står på dagsplan/ukeplan. Disse aktivitetene er i tidsrommet fra ti og utover. 

Blir barnet levert etter kl 10:00 kan man risikere å komme til stengt dør. 

 

Det er de foresattes ansvar å sørge for at lappen blir levert eller beskjed blir gitt 

innen fristen. Leveres ikke ferielappen kan ikke barnet benytte seg av AKS 

plassen de aktuelle dagene. 

 

 

Ha med dag        

På fredager er det "ha med dag" på AKS. Det betyr at barna kan ha med seg 

egne leker og spill. 

Vi gjør oppmerksom på at gjenstander tas med på eget ansvar. Skulle noe bli 

ødelagt eller borte er AKS/ skolen  ikke erstatningspliktige. 

 



Sikkerhet   

Vi på AKS tar sikkerheten til barnet ditt på alvor, for å ivareta dette har vi 

etablert noen rutiner som vi ber dere respektere . 

1. Når barnet begynner på AKS skal det fylles ut en avtale om rutiner ved 

henting, samt kontaktinformasjon. Denne lappen vil de AKS ansatte 

forholde seg til inntil det eventuelt blir inngått en ny avtale. 

2. Foresatte har ikke anledning til å ringe for å be de ansatte om å sende 

hjem barnet (dette er uavhengig av hente avtalen) De AKS ansatte har 

ikke mulighet til å gjenkjenne  alle de ulike stemmene. 

3. Vi ber om at foresatte gir beskjed til en ansatt om at de henter barnet.  

Det er viktig at vi får krysset ut barnet ditt.    

 

Klær og skiftetøy   

På AKS er barna ute i all slags vær (minst en økt daglig) det er derfor viktig at 

barna har tøy tilpasset dette.  

Barna må ha regntøy og støvler, vår, sommer og høst.  På vinteren må de ha 

bobledress el boblebukse og jakke samt lue, votter og varme sko. Det kan også 

være lurt å ha en pose med skiftetøy hengende på plassen. En tykk genser eller 

flees jakke og ekstra votter er også å anbefale. 

 

 

 

 

 



 

 


