
Til alle foresatte på AKS Grefsen 

I disse koronatider er det mye vi må forholde oss til, både som foresatte og vi som jobber på 

skolen. Foresatte har fremdeles ikke lov til å komme inn på skolens område med unntak av 

de som har elever på 1. trinn (og som kun har lov å komme inn i øvre skolegård). Det er satt 

opp en «sperrelinje» utenfor inngangen som foresatte ikke skal passere. 

Ansatte på skole/AKS må sende barna ut til henteplassene som er satt opp for hvert trinn. 

De som skal gå selv må også sendes ut dit, for så å gå videre hjem. Dette for at vi ikke skal 

bevege oss inn på «andres områder».  

 
MOBIL 90 24 36 27 

 
MOBIL 90 24 37 10 

Foresatte til elevene på 1. trinn kan få gå 
inn i «øvre skolegård» og elevene kommer 
ut inngang N5 (i hjørnet). 

 

Elevene på 2. trinn har sin egen utgang N6 
og henteplass ved parkering/snuplass ved 
Glads vei. 

 

 
MOBIL 90 19 81 68 

 
MOBIL 90 97 64 73 

Elevene på 3. trinn har sin henteplass 
mellom de 2 gule byggene og elevene 
kommer ut hovedinngangen ved 
biblioteket: N1 

 

Elevene på 4. trinn har henteplass ved 
administrasjonen N3 og må gå ut ved 
parkering/snuplass der. 

 

 

 



Vi ser vi har mange utfordringer blant annet med å sende barna hjem til faste tider. De fleste 

har gitt oss en tilbakemelding på når vi skal sende barna ut fra AKS, enten de skal gå selv 

eller hentes. 

Når det gjelder tidspunkt elevene skal hentes eller sendes hjem må dette være mest mulig 

faste tider. Skulle det være behov for endring må vi ha beskjed innen kl. 11.00 den dagen 

det gjelder på SMS. Vi har til sammen 372 elever vi skal sende ut fra AKS hver ettermiddag. 

Vi håper på forståelse for situasjonen slik at vi fremover kan bruke mer tid på planlegging og 

gjennomføring av AKS dagen enn å endre på hjemsendingslistene våre. 

Ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 

 

Med vennlig hilsen alle baselederne på AKS 

Lena, Ole-Christian, Gro og Bjørn-Andre 

 


