
 

 

 

Praktisk informasjon til foreldre med barn på Furuset AKS 

Mat: 

Morgenåpning 07.30-08.30 (kun for heldagsbarna): Er barnet ditt på AKS før skolen og har behov for å 

spise frokost må barnet ha med ekstra matpakke til dette.  

 

Etter skoletid: Barnet ditt må ha med matpakke mandager og tirsdager. Onsdager fra og med uke 37 

vil vi servere varmmat. Torsdager og fredager serverer vi brødmat med ulike typer pålegg. 

Husk at det er viktig for barnet ditt å få i seg nok mat, så pakk gjerne med litt ekstra eller informer oss 

dersom vi kan bistå med noe.  

 

Spesifisert matplan for uke 37-51 ligger på vår hjemmeside. 

I feriene ønsker vi at du sender med barnet ditt minst 2 matpakker. Dersom det er noe annerledes 

opplegg, vil dette stå spesifisert på de aktuelle ferielappene.  

 

Vi vil etter hvert ha mat og helse som egen aktivitet på AKS, og her vil det kun lages vegetarisk mat og 

ulike typer bakst. (Vi tilbyr altså ikke Halal eller andre kjøttalternativer.) 

 

Åpningstider: 

AKS er åpent fra 07:30-08.30 og skoleslutt-17:00. I ferier er det åpent hele dagen, dvs 07.30-17.00. Vi 

holder stengt hele juli, julaften, nyttårsaften og alle helligdager (røde dager i kalenderen).  

  

Barn med full plass kan benytte seg av AKS alle åpne dager i hele åpningstiden. 

Barn med halv plass kan benytte seg av AKS etter skoletid frem til kl.16.00 hver dag.  

 

I ferier kan de som har full plass kan være på AKS alle dager i hele åpningstiden, mens de som har halv 

dag kan være på AKS 2 dager 10.00-16.00 (inntil 12 timer pr. uke).  

 

I forkant av ferier sendes det ut en påmeldingslapp. Denne leveres ut som ranselpost i god tid, samt 

legges på hjemmesiden. Lappen MÅ leveres innen fristen, slik at vi kan sette opp vaktplaner og ordne 

et godt opplegg for barna. Alle påmeldinger er bindende! Dersom du må gjøre endringer, må du 

derfor gi beskjed så fort som mulig.  

Vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre å ha et opplegg som ikke koster ekstra. Men innimellom kan det 

skje at vi legger opp til noe som koster ekstra penger i ferier. Dette vil vi informere spesielt om i 

forkant på påmeldingslappene. Betaling av turer skjer gjennom fakturering som et tilleggsbeløp på 

ordinær fakturering for oppholdsbetaling. Minner om: ALLE påmeldinger er bindende! 

 

I alle ferier må 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. Blir barnet levert etter kl 

10:00, kan man risikere å komme til stengt dør. Det er foresattes ansvar å sørge for at 

påmeldingslapper blir levert eller beskjed blir gitt innen fristen. Leveres ikke ferielappen, kan ikke 

barnet benytte seg av AKS plassen de aktuelle dagene. 


