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Skjemaet skal fylles ut av ALLE foresatte og sendes tilbake til FRIO så raskt som mulig. 
(Avtalen gis til en baseleder, eller sendes via epost til 

friederike.hundhausen@ude.oslo.kommune.no).  

Innleveringsfristen er senest en uke etter at barnet har kommet tilbake til FRIO! 
 

Barnets navn: Klasse / trinn: 

 

Foresatt 1: E-post: 

Telefon privat: Telefon privat: 

Foresatt 2: E-post: 

Telefon privat: Telefon privat: 

 

Alternative kontaktpersoner, om ikke vi få kontakt med dere (helst minst 1 person): 

Navn og relasjon til barnet: 

 

 

Telefon: Kan hente barnet? 

Navn og relasjon til barnet: 

 

 

Telefon: Kan hente barnet? 

 

Faste avtaler: Om dere ønsker at barnet skal gå hjem til et fast tidspunkt noen eller alle dager ber 

vi dere notere dette her. Oppdatert skjema må for øvrig sendes hele skoleåret! Våre faste tider å 

sende barn hjem er rett etter skolen, og så hver halvtime (14:00/14:30, …).   

 Går hjem selv 
Hentes av FRIGG / andre 

idrettsforeninger 

Har noen andre avtaler som 

berører FRIO (info). 

Mandag Kl. Kl.  

Tirsdag Kl. Kl.  

Onsdag Kl. Kl.  

Torsdag Kl. Kl.  

Fredag Kl. Kl.  

Til info: Halvdagsplass innebærer inntil 12 timer/uken og kan brukes også om morgen. Gratis 

kjernetid gjelder kun om ettermiddagen. Dere som har valgt halvdagsplass eller gratis kjernetid bes 

regne på timen basert på skoleslutt-tidene til barna.  

 

NB! Om barnet bor forskjellige steder og dermed har varierende gå-hjem-ordninger ber vi dere 

notere det tydelig i skjemaet ovenfor eller på baksiden eller bruke eget skjema per foresatt. (F.eks. i 

partallsuker hos pappa, hjem kl. 15:30, i oddetallsuker hos mamma, hjem kl. 16:00) 

 

Om beskjeder til FRIO: 
Vi må ha beskjed av foresatte hvis barnet skal hjem med andre, gå til andre tider eller hentes av 

andre enn de vanlige. Uten direkte beskjed kan vi ikke la barna gå! VIKTIG: beskjeder må være hos 
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oss senest 12.30 samme dag og skal sendes via SkoleSMS (417 16 112). Beskjeden må inneholde 

FRIO sitt kodeord (ILAAKS), navn og klasse til barnet.  

 

NB - NY!! På grunn av dagens situasjon er vi nødt til å bruke nærområde til skolen mer enn vanlig. 

Vi kommer til å ha aktiviteter på «Plassen», Rema taket ved Falck Ytters Plass og i parken på St. 

Hanshaugen. Hvis barnet ditt går hjem alene så er det viktig at dere er klar over at hvis vi er på en 

av disse uteområdene, så vil blir barnet sendt hjem herfra, og ikke fra FRIO på Ila skole. Ved 

henting kan det også hende at dere får beskjed om at barnet er ved ett av disse områdene og at 

barnet da må hentes der. 

 

Har barnet en form for matallergi eller medisinske tilstander som er relevante for AKS å vite (f.eks. 

nøtteallergi, vepsestikk, etc.)? Hvis ja skriv utfyllende om det nederst på arket. Ved evt. 

medikamentbruk ta kontakt med AKS-leder eller baseleder.  

 

Ja:    Nei:  

 

Vi tar ofte bilder av barna for vårt eget FRIOgalleri (på veggene og i periodebrev til foreldrene). Ved å 

krysse ja godkjenner dere at vi bruker foto av barnet deres. Om vi legger ut bilder på Instagram 

bruker vi kun bilder av barn bakfra, hender, føtter i aktivitet, etc. slik at ingen barn er gjenkjennbar.  

 

Ja:    Nei:  

 

 

Stengetid / for-sent-henting: 
Husk at vi stenger kl. 16:30, dvs. at alle må være hentet og ute av bygningen senest på dette 

tidspunktet. Overskridelse av avtalt oppholdstid regnes som vesentlig mislighold og kan føre til 

oppsigelsen av AKS-plassen. Hvis det er vanskelig for dere å rekke 16:30, prøv å lage avtaler med 

andre foresatte. Oppstår det forsinkelser som gjør at du ikke rekker å hente innen 16.30, gi beskjed 

til baseledere eller Friederike innen 16.30. 

 

 

Takk for hjelpen! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Friederike Hundhausen, leder for Aktivitetsskolen Ila skole 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommentarer eller mer utfyllende informasjon: 

 


