
 

 

 

Kjære alle foresatte. 

Vi er veldig glade for at vi er i gang med et nytt skoleår. Vi viderefører kohortene 

fra skolen over i MAKS, og har faste assistenter i hver kohort. Vi vil sørge for at alle 

barna får vært ute og lekt, samt sette i gang aktiviteter sammen med barna inne i 

de faste klasserommene de har i denne perioden. To og to samarbeidskohorter kan 

leke sammen ute, så vi viderefører at begge skolegårdene er delt inn i 2. Det 

rulleres i løpet av uken hvilke deler av skolegårdene de ulike kohortene skal være 

på, slik at alle får lekt på de forskjellige delene av skolegården i løpet av uka. 

Dette er blitt spesielt viktig nå, siden store skolegård er blitt pusset opp. Det er 

ikke noen tvil om at lekestativene i store skolegård er veldig attraktive for barna 

på MAKS. 

Henting 

Alle barn skal leveres og hentes via porten mot Arboes gate. Der vil Siri, Marte eller 

Eli Randi være tilgjengelig. De har en oversikt over hvilke barn som er sammen med 

hvilke voksne, og de vil ringe etter de. Så vil barna få hjelp til å pakke sekken, og 

komme ut til portalen for å hentes derfra. For å redusere risiko for smitte er det 

ikke tillat for foresatte og komme inn i skolegården eller skolebygget. Vi ber dere 

være tålmodige og legge inn tid ved henting, da det kan bli noe ventetid på denne 

"kryssestasjonen" i denne ekstraordinære situasjonen. 

Skiftetøy 

Vi vil også si noe om viktigheten av at alle har med seg regntøy, varme klær, 

skiftetøy og godt fottøy. Dette skal være med frem og tilbake hver dag, for å sikre 

at garderobene kan bli vasket skikkelig hver dag. Derfor bør det pakkes ordentlig 

slik at det er lett å få med seg frem og tilbake. Smittevernveilederen fra 

Regjerningen sier at vi bør tilrettelegge for å være mest mulig ute, og dette har vi 

lagt opp til. Alle barna må være ute til oppsatt tid, det er ikke rom for individuelle 

tilpasninger, da alle voksne på jobb har ansvar for sin gruppe barn, og vi er ingen 

voksne til overs. Derfor må det være nok tøy for å få til dette. Dette er spesielt 

viktig nå ut over høsten, siden været kan være skiftende. Alle må ha med seg 

regntøy og skiftetøy hver dag. Husk lue, jakke og vanter også i denne 

overgangsperioden. 

Håndvask og hygiene 

Noe av det viktigste for å unngå smittespredning er god håndhygiene og vasking av 

overflater. Dette er assistentene blitt kurset i og vi er sikre på at barna også har 

mange gode rutiner på dette. Vi vasker hendene når vi kommer på MAKS, før vi 



spiser, når vi har vært ute, og selvfølgelig når vi har vært på do. I tillegg vasker vi 

over alle bord og overflater før vi avslutter dagen. Er ditt barn sykt, skal det ikke 

delta i aktivitetene på AKS. Blir ditt barn sykt mens det er hos oss, vil det settes i 

karantene på et rom, og dere må så snart dere kan hente barnet deres her på 

skolen. De vil være sammen med en voksen hele tiden, og rommet den har vært på 

vil desinfiseres etter at barnet er hentet. 

Matpakker 

Elevene må ha med seg rikelig med matpakker som må holde til hele dagen, både i 

skoledagen og i MAKS. Vi har startet opp med fruktservering, så barna vil få servert 

en frukt hver dag mellom kl. 15 og 15.30. Matkursene våre kan vi per dags dato 

ikke gjennomføre, da hver av de voksne er ansvarlig for sin kohort, og det blir for 

mange barn å ha med seg på kjøkkenet til at det er forsvarlig å gjennomføre.  

Ukeplan 

Vi kommer til å legge ut ukeplaner på våre nettsider hver uke: 

https://majorstuen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/ordensregler/kohort-ukeplan/ 

Her kan dere finne deres trinn og se hvilke aktiviteter ditt barn gjør sammen med 

sin kohort. Det vil komme nye ukeplaner hver mandag. Hver faste kohort vil ha et 

eget rom, utstyrt med egne kasser med leker, forbruksmateriell og morsomme 

aktiviteter. Vi avventer kurs til det kommer nye veiledere på smittevern som åpner 

opp for flere barn sammen av gangen. 

Selv om det blir noen "annerledes-dager" håper vi likevel elevene vil se tilbake på 

denne perioden som positiv. Det kan oppstå både nye vennskap og andre interesser 

når vi er organisert på denne måten. Vi følger fortløpende med på alle pålegg, råd 

og anbefalinger fra utdanningsetaten, kommunen og helsemyndigheter, og 

informerer dere om større endringer i opplegg og organisering skulle forekomme. 

Hvis det er noe dere lurer på, ikke nøl med å ta kontakt! Vi er klare for å gi barna 

deres fantastiske opplevelser her på MAKS i en litt annerledes tid. 

 

Hilsen alle oss på Majorstuen aktivitetsskole 
https://majorstuen.osloskolen.no/ 

Vakttelefon skole: 23 46 24 00 

Vakttelefon AKS: 90 95 78 97 / 94 17 34 54 
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