
  Trasop aktivitetsskole  

 

 

 Trasop aktivitetsskole 

https://trasop.osloskolen.no/ 
 
Merk henvendelsene med: 
Elevens navn og klasse. 
AKS leder: Torill.Thune@ude.oslo.kommune.no 

 
1.klassebasen: 
Basetelefon: 97474321  
Epost: aks1.trasop@osloskolen.no 
 
2.klassebasen: 
Basetelefon:97474181 
Epost: aks2.trasop@osloskolen.no 
 
3.og 4.klassebasen:  
Basetelefon: 47519355 
Epost: aks34.trasop@osloskolen.no 
 
 

Daglig registrering 
Levering på morgenen: 
Aks åpner kl. 7.30 

 Du følger eleven til avtalt port. 
 Eleven går til krysslisten, krysser seg inn og henger sekken sin i 

garderoben.. 
 Elever som kommer etter kl.08.20 må legge sekken sin på 

oppstillingsplassen. 
 
Henting på ettermiddagen: 

 Du gi beskjed til aktivitetsleder med gul vest om navn og klasse 
til eleven du skal hente. Dette blir meddelt på walkietalkie.  

 Noen ganger kan det ta litt tid før eleven kommer til avtalt 
port. Dette kan blant annet skyldes at lek må avsluttes/ryddes 
bort, mye klær som må på/med, toalettbesøk eller at eleven er 
på et sted hvor man ikke skal være. I slike situasjoner er det 
viktig at AKS og foresatte sammen snakker med eleven om eget 
ansvar på AKS. 

 

 
Endring av AKS-plass 
Link til alle søknadsskjemaer og annen informasjon finnes på skolens 
hjemmeside. 
Ved spørsmål om faktura, oppsigelse/endring av plass, kontakt AKS-
leder via e-post. 
Husk at: 
Alle endringer av AKS-plass må skje via søknadsportalen. 
Man kan kun søke om endring til deltidsplass to ganger i året: 
søknadsfrist 1.juni, gjeldene fra 1.august, og 30.november gjeldene fra 
1.januar. 
Endre fra deltidsplass til heltidsplass gjøres raskt via søkeportalen.  
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 Hjemsending: 
 Faste hjemsendingsavtaler avtales med baseleder på e-post. 
 Elever kan sendes hjem ved skoleslutt, deretter hver halvtime fra 

kl.14.00. 
 Enkeltbeskjeder om hjemsending skal sendes inn før kl.12.00 

gjeldende for samme dag. 
 Du skal få bekreftelse på at beskjedene er mottatt på tlf. eller e-

post. 
 Alle beskjeder rundt hjemsending skal sendes før kl.12.00. 

 
 

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-
telefonen vår linje ut, og vi er helt avhengig av en åpen linje om noe 
alvorlig skulle skje. 
 
 

AKS stenger kl.17.00. 
Møt opp i god tid. 

 

 

Viktig å tenke på: 
 

 AKS sender hjem mange barn hver dag. Vi minner barna på når de 
skal gå hjem, men de må selv vite hvor og hva de skal etter skolen. 

 Barnet må selv huske hva han/hun må få med seg hjem. Gjelder også 
skifte av tøy etc. 

 Dersom barnet skal hentes av andre enn de som er registrert på 
listene våre, må dette gis beskjed om før kl.12.00 

 Beskjeder kan ikke sendes på skolemelding. 
 Vil ikke barnet ditt gå hjem, må du ha muligheten 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 sammen med andre er 

foresattes ansvar (f.eks. når det blir sykdom) 
 Hjemsendingstidspunktet er omtrentlig (+/- 10 min) 

 
Hjemsendingsbeskjeder sendes på telefon/epost før kl.12.00 gjeldene for 
den dagen. 
 
 
Kun særlig viktige beskjeder i AKS-tiden. 
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