
Hjemsending  

Kontaktinformasjon:  

Kontor / AKS-leder:  23 20 71 50  
E-post: helene.nes@ude.oslo.kommune.no 
 
1.trinns basetelefon:  90 76 13 03 
Baseleder: mojgan.bashiri@osloskolen.no 
2.trinns basetelefon:  90 84 21 83 
Baseleder: vida.jensen@osloskolen.no 
3. og 4.trinns basetelefon: 90 81 54 40 
Baseleder: marianne.skjefte@osloskolen.no 
 

For foresatte ved  
AKS Tonsenhagen 

2020/2021 
 

Hjemmeside: tonsenhagen.osloskolen.no 

 

• AKS sender hjem i underkant av 150 barn hjem 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 klare å huske hva han/hun må få med 
seg hjem. Hjemsender på AKS kan ikke være  
huskeliste.  

• Vil ikke barnet ditt gå hjem må du ha mulighet til å 
hente.  

• Barn som går hjem selv må kunne tåle spontane  
endringer. For eksempel: Jeg skulle til mamma kl.15, 
men må nå til mormor kl.16 i stedet.  

• Barn som går hjem alene må vite hva de skal gjøre 
om de kommer hjem til tomt hus.  

• Brudd på avtaler som omhandler barn som skal gå 
hjem sammen er foresattes ansvar (f.eks. når det blir 
sykdom).  

• Hjemsendingstidspunktet er omtrentlig. For eksempel: 
Skal barnet hjem kl.15 blir det sendt hjem en gang 
mellom kl.14.55-15.20.  

Hjemsendingsbeskjeder på 1. og 2.trinn  
sendes til basetelefonene på trinnene.  

 
Hjemsendingsbeskjeder  på 3. og 4.trinn  

sendes til hjemsendingstelefonen:  
91 64 39 45 

Hjemsendingstelefonen besvares aldri. 
 

Alle baser har telefontid 10.00-13.00 
Kun særlig viktige beskjeder etter kl.13.00.  

 

• Faste hjemsendingsavtaler opprettes ved å fylle ut 
skjema som ligger på hjemmesiden 

• Barn kan sendes hjem ved skoleslutt, deretter hver 
halvtime fra kl.14.00.  

• Barn med halvdagsplass har egne  
hjemsendingstidspunkter, se baksiden. .  

• Enkeltbeskjeder om hjemsending skal sendes inn før 
kl.13.00 samme dag.  

• Om du mot formodning må sende beskjed om  
hjemsending i AKS-tiden trenger vi beskjed  
minimum en halvtime før ditt barn skal hjem. Om du 
for eksempel sender melding kl.15.10 om at ditt barn 
skal hjem 15.30 vil du få til svar at barnet ditt sendes 
kl.16.00.  

• ALLE beskjeder rundt hjemsending skal sendes på 
SMS. Dette er fordi vi trenger dokumentasjon på at 
hjemsendinger blir gjort riktig.   

• HUSK: Vi får veldig mange henvendelser mellom 
15.30 og 16.15. Vennligst unngå å sende beskjeder 
om hjemsending i dette tidsrommet.  

 
 
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.  

Viktig å tenke på... 



 

Daglig registrering 
På gult nivå 

 

Endring av AKS-plass  Halvplass på AKS 

Levering på morgenen:  
1. På morgenåpent følger du barnet til bommen 

eller riktig inngang og sørger for at barnet  
kommer seg inn.   

2. Barnet vil inne bli møtt av en ansatt som krysser 
hen inn.  

3. Barn som går til AKS alene har selv ansvar for 
denne prosessen. 

4. AKS og skole er stengt for levering mellom 
kl.08.10-08.30. Dette grunnet forhindring av 
unødvendig opphold i skolegården.  

5. Barn med halvdagsplass kan ikke benytte seg 
av AKS morgenåpent.  

Link til alle søknadsskjemaer og annen informasjon 
finnes på skolens hjemmeside (se forsiden).  
 

Ved spørsmål om faktura, oppsigelse/ endring av plass 
kontakt AKS-leder via e-post eller se Oslo kommunes 
hjemmesider.  
 
Husk at:  

• Alle endringer av AKS-plasser skjer via  
søknadsportalen 

• Alle endringer må søkes om innen den  
1. måneden før endringen trer i kraft 

• Man kan kun søke om endring til halv plass to 
ganger i året: til 1.august og 1.januar.  

• Skoleåret 2020/2021 har AKS Tonsenhagen 
gratis halvdagsplass på alle trinn.  

• Elever med halvdagsplass har gratis kjernetid og 
har derfor ikke mulighet til å benytte seg av  
morgenåpent.  

• I skolens ferier kan elever med halvdagsplass på 
være på AKS seks timer på  
mandager og onsdager. Dagene er låst  
grunnet gratis kjernetid.   

• På inneklemte dager kan barn med halvdags-
plass være på AKS fra kl.08.00-12.00 

Henting på ettermiddagen:  
1. Når du kommer for å hente og barna er ute kan 

du gå rundt på skolens område å lete. Finner 
du ikke barnet ditt ringer du basetelefonen.  

2. Når du kommer for å hente og barna er inne 
ringer du til basetelefonen. Du kan vente ved 
bommen eller på et egnet sted i skolegården 
på at barnet ditt skal komme ut.  

3. Hentesituasjonen på AKS under korona kan til 
tider være veldig hektisk, spesielt mellom 
kl.15.30-16.30. Vær tålmodig og vent med et 
smil, vi jobber så fort vi kan.   

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.trinn 15.45 15.45 16.00 15.45 15.30 

2.trinn 16.00 16.15 16.15 16.15 16.15 

3.trinn 16.00 16.15 16.15 16.15 16.15 

4.trinn 16.15 16.15 16.15 16.45 16.15 

Bruk av halvdagsplass (gratis kjernetid):  


