
Informasjon om oppstarten på heldagsåpent AKS uke 32 og 33 

 

Nå er det snart tilbake til hverdagen og vi vil informere kort om 

smittevernhensyn de første ukene i heldagsåpen AKS. Vi planlegger utfra gult 

nivå og de samme smittetiltakene som før sommeren gjelder fortsatt. 

Veileder for smittevern for 1.-7.trinn finner dere her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Vi minner om hovedreglene for smittevern: 

 Syke skal være hjemme 

 Vi skal ha god hygiene og renhold 

 Vi legger til rette for redusert kontakt mellom personer 

 

Åpningstiden for AKS vil være fra kl. 08:00-16:00. Foresatte med 

samfunnskritiske yrker kan søke om et utvidet tilbud fra kl. 07:30-17:00. 

Tilbudet videreføres for de elevene som benyttet seg av dette før sommeren, 

men vi ber foresatte bekrefte om de fortsatt har behov for et utvidet tilbud. 

 

På AKS vil vi ha fokus på å overholde rutinene for godt smittevern som vi 

allerede har innarbeidet. Dette gjelder: 

 Ha god håndhygiene med vask før og etter måltid og før og etter utetid 

og ved synlig skittene hender. 

 Desinfisere hyppige berøringspunkt som dørhåndtak, vasken, 

toalettknappen, pulter og bord og leker og utstyr som sirkulerer mellom 

elever. 

 Være ute i AKS-tid 

 Holde seg til sitt avgrensete område ute 

 Ha mindre grupper inne (ved dårlig vær) og unngå store forsamlinger og 

trengsel i garderoben. 

 Holde 1 meters avstand mellom voksne  

 Følge rutinen for syke barn på skolen 

 Følg rutiner for tur 

 

På AKS er retningslinjene nå at trinnet regnes som en kohort i AKS-tiden. Det 

vil si at vi er sammen basevis. Base 1 er på base 1 med uteområde rundt 

bygget og klatrestativet. Base 2 er på base 2 med uteområde ved fuglehuska 

og fotballbanen og base 3 og 4 er i samlingssalen og gymsalen og har 

uteområde i skolegården og i skogen bak skolen. Vi er ute og på tur mest mulig 

av dagen. Personalet følger sin base hele dagen. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/


Foresatte skal fortsatt ikke følge inn på skolens område 

Vi tar imot elevene ute og ønsker ikke at foresatte blir med inn på skolens 

område eller i garderoben.  

 

Det er viktig at elevene ikke oppholder seg i skolegården før eller etter 

skoletid, men går direkte hjem. 

 

Trygghet og trivsel 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som 

jobber på AKS skal følge med på at elevene har det bra. Er det noe du som 

foresatt lurer på, så ta kontakt med personalet, baseleder eller AKS-leder.  

 

Mat og drikke 

Det serveres ikke mat på AKS de første ukene. Elevene må ha med drikkeflaske 

og 2 matpakker hver dag. Vi har innført gode rutiner for håndvask og tørking av 

bord før og etter spising, dette videreføres på alle baser. 

 

Øvrig utstyr 

Elevene skal kun ha med nødvendige utstyr på skolen. Husk skift og klær til all 

slags vær. Det kan ikke henge klær i garderobene så alt må tas med til og fra 

skolen hver dag. 

 

Alle baser har tilgang til utstyr til bruk i lek og aktiviteter ute. Dette utstyret 

desinfiseres etter bruk. 

 

Sykdom 

Ingen barn skal møte på AKS med symptomer på sykdom, dette gjelder også 

milde symptomer. Det er viktig at dere holder barna hjemme i minst ett døgn 

etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har 

luftveissymptomer eller har fått påvist Koronavirus, skal disse ikke følge barna 

til skolen. 

 

Hvis elevene blir syke på AKS, tar vi kontakt med foresatte.  

Elevene må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. Skolen har egen 

rutine for å ivareta elever som blir syke. 

Rutinen er hentet fra veilederen fra Udir. 

 

Ukeplaner for uke 32 og 33 ligger ute på skolens hjemmeside. 

Vi minner om planleggingsdager 13. og 14. august. Da er skole og AKS stengt. 

 

Vi gleder oss til å starte opp på et nytt skoleår sammen med våre flotte elever! 


