
FRIO -avtale 2017/18:  

Til alle foresatte med barn på Aktivitetsskolen 
 

Vi ber ALLE foresatte om å fylle ut avtalen og sende den tilbake til FRIO så raskt som mulig. 

(Avtalen gis til en baseleder, og kan legges i Ila sin postkasse ved B-inngang eller skannes og 

sendes via epost aks.ila@osloskolen.no). Innleveringsfristen er 1. september! 

 

Sett kryss ved informasjon som har forandret seg i løpet av det siste året! 

 

Barnets navn: __________________________________________ Klasse / trinn: ___________ 

 

Foresatt 1: ______________________tlf. jobb: ________________ mobil: ___________________ 

Foresatt 2: ______________________ tlf. jobb: ________________ mobil: ___________________ 

 

Hvis ikke vi får tak i dere, hvem ellers kan vi kontakte?  

Navn: ________________________________________ telefon: ____________________________ 

 

Tabellen skal kun fylles ut av de som har halvdagsplass og alle som har barn som skal gå hjem 

alene fast.  

 

 
Morgenåpent 

(ja/nei) 
Hentes klokken: 

 

E 

L 

L 

E 

R 

 

Går hjem selv klokken: 

Mandag    

Tirsdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

 

Husk at vi stenger 16:30, dvs. at alle må være hentet og ute av bygningen senest på dette 

tidspunktet. Hvis det er vanskelig for dere å rekke 16:30, går det an å lage en hente-avtale med 

andre foresatte.  

 

Vi må ha beskjed av en foresatt 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 sendes senest 12.30 samme dag. 

 

Har barnet en form for allergi eller noe annet vi bør vite? Hvis ja skriv utfyllende informasjon på 

baksiden av arket. Ja:    Nei:  

 

Vi kommer til å sende ut informasjonsbrev, påmeldingslapper ol. via e-post og trenger derfor en 

aktuell e-post adresse: __________________________________________________________ 

 

Vi tar ofte bilder av barna for å henge opp bilder på FRIO. Ved å krysse ja godkjenner dere at vi 

bruker foto av barnet deres i galleriet eller på hjemmesiden. 

 Ja:   Nei:  

 

Takk for hjelpen! 

 

Med vennlig hilsen 

Friederike Fischer, leder for Aktivitetsskolen Ila skole 


