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Husk å ha med 

• 2 matpakker mandag, tirsdag og torsdag (1 til skole og 1 til AKS) 

• Skiftetøy som kan ligge på basen 

• Innesko på AKS 

• Klær til all slags vær 

Husk å alltid gi beskjed til en voksen på din base når du henter barnet ditt. 

TROSTERUD AKTIVITETSSKOLE 
 
Smått og stort  

 

Påmelding til faste aktiviteter 

I neste uke, uke 36, begynner vi med faste aktiviteter. Du melder på barnet ditt på 

aktiviteten ved å sende e-post eller levere lapp til basen. For å ha forutsigbarhet for elevene 

og de ansatte, er påmeldingen bindende. Avmelding gjøres ved å sende skriftlig beskjed 

(lapp eller e-post) til AKS-leder. I tillegg til disse aktivitetene er det mange planlagte 

aktiviteter på basene for alle trinn hver dag.  
 

 

 

 

PÅMELDINGFRIST: TORSDAG 1. SEPTEMBER. 
Det er kort frist – men det er for at vi skal komme i gang med inndeling av grupper og få gitt dere 

beskjed om hvilken gruppe ditt barn er med på.  

  



Aktiviteter som starter i uke 36 
 

Svømming – tilbud til AKS-elevene på 2. og 4. trinn høsten 2016 
Mål: "vere trygg i vatn og vere symjedyktig" Kunnskapsløftet -06 

Sted: Haukåsen – fredager kl. 14.00-16.00 

Periode: Høstsemesteret fra uke 36. Oppstart fredag 9/9-16. 

Antall per gruppe: Maks 15 elever 

Svømmelærere: Lars Göran og Hege/Murtaza 

 

Svømmetilbudet i Aktivitetsskolen skal være et "svømmeforberedende" tilbud. Dvs – vi skal ha 

vannlek og vanntilvenning. Noen elever er godt vant med vannet og vil kunne få trent på forskjellige 

svømmeteknikker, mens andre har vært lite i vann. Denne høsten vil vi forsøke oss på aldersblandede 

grupper slik at vi i større grad kan gi differensiert og tilpasset opplegg i bassenget. Vi begynner med 

grupper med 2. og 4. trinn. I løpet av året vil alle elevene på AKS få tilbud om å delta på 

svømmegrupper. 1. trinn og 3. trinn vil få tilbud våren 2017. 

Svømmetilbudet er kraftig regulert sikkerhetsmessig. Derfor er det kun 15 elever pr 2 godkjente livreddere. 

Dette er regler som gjelder for hele Osloskolen. 

Ønsker du å melde barnet ditt på svømming? 

1. Fyll ut svarslipp som leveres på din base. Alternativ? Send e-post til 

astrid.johnsruud@osloskolen.no. Påmeldingen må inneholde elevens navn, klasse og base. 

2. Fyll ut vedlagte informasjonsslipp om ditt barns ferdigheter i vann. Dette bruker vi som 

grunnlag for å sette sammen grupper og tilpasse aktivitetene i bassenget slik at det er 

moro for alle å delta. 
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Friluftsgrupper 

 
Hege Danielsen fortsetter å gå på tur med elevene våre. Hun er faglærer i kroppsøving, og 

videreutdanner seg nå innen naturfag. Hun har som mål at alle våre elever skal trives og oppleve 

glede ved å være i bevegelse og være utendørs. Hver mandag tar hun med seg en gruppe elever på 

tur i skogen og i nærområdet. Nå er vi spente på hvem som vil bli med på tur?  

Friluftsgruppa vil inneholde spennende aktiviteter som:  

… matlaging utendørs på forskjellige måter  

… klatring og lek 

… orientering 

… sporløs ferd i naturen 

… hvordan finne le? 

… sansetrening og motorikk 

… å pakke og å bære sitt eget utstyr  

… og mye, mye mer! 

Tid: Mandager kl. 13.30-17.00 

Hvis det er mange som melder seg på fra 3A og 3C vil vi se på muligheten for å tilpasse tidspunkt for oppstart av 

gruppa til når disse klassene slutter. 

 

Læringsmål fra Kunnskapsløftet: 

Naturfag 

• "Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet". 

• "Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig". 

• "Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i området, og argumentere for omsorgsfull framtreden 
i naturen" 

 

Mat og helse: 

• "Lage trygg mat". 

• "Gjøre sitt til trivsel i forbindelse med måltidene". 
Kroppsøving: 

• "Leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret ". 

• "Ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre greie for farene, og tilkalle hjelp". 

• "Samhandle med andre i ulike aktiviteter". 

• "Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet". 

• "Bruke klær, utstyr og enkle bruksredskaper for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte". 

• "Samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel".  

 

Ønsker du å melde barnet ditt på friluftsgruppe? 

1. Fyll ut svarslipp som leveres på din base. Alternativ? Send e-post til 

astrid.johnsruud@osloskolen.no. Påmeldingen må inneholde elevens navn, klasse og base. 

På turdagen må vi huske:  

• Ekstra matpakke! 

• Klær til kalde og våte dager.  

• Egen tursekk – denne kan settes på 
basen om morgenen. 

• Sitteplate 

• Egen turkopp, bestikk og tallerken 
– med navn! 

• Alle elever bærer sin egen sekk. 



 

Musikkgrupper 
 

Mari, fiolinlærer fra Haugerud, skal dette året ha musikk-grupper på AKS to dager i uka. I første 

omgang blir dette et tilbud til 2. og 3. trinns-elevene. Mandag 5/9 samler vi alle 2. trinnselevene fra 

14.15-15.00 hvor de får en inspirerende introduksjonsøkt med Mari. Dette gjør vi på torsdag 8/9 med 

elevene på 3. trinn. Etter dette vil det være mulig må melde seg på.  

Når vi ser hvor mange som ønsker å delta, setter vi opp grupper og fordeler tidspunkt. 

Tid: Mandag og torsdag fra 14.15-15.00. De som melder seg på må prioritere 

å være på AKS i dette tidsrommet for å følge gruppas progresjon.  

Fast ukeplan – se oppslag på basen for detaljer for ditt trinn. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
MATPAKKE og 
fruktservering 

 

MATPAKKE og 
fruktservering 

 

Meny:  
Knekkebrød med 

pålegg 

MATPAKKE og 
fruktservering 

 

Meny:  
Varmmat 

 
NATURFAG 
(1. – 4. trinn) 
 
KUNST OG KULTUR 
(2. trinn) 

 
KUNST OG KULTUR 
(1. - 4. trinn) 
 
NATURFAG 
(2. trinn) 

 
SPRÅK 
(1. og 2. trinn) 
 
MATEMATIKK  
(3. og 4. trinn) 

 
MATEMATIKK  
(1. og 2. trinn) 
 
SPRÅK  
(3. og 4. trinn) 

 
MATEMATIKK 
(1. – 3. trinn) 
 
IKT 
(4. trinn) 

Frilek / Utelek Frilek / Utelek Frilek / Utelek Frilek / Utelek Frilek / Utelek 
Friluftsgruppe (alle) 
Musikk (2./3. trinn) 
 

  Musikk (2./3. trinn) 
 

Svømming (2. og 4. 
trinn) 

 

 

Gjelder halvdagsplass:  

Husk å tilpasse timene barnet ditt er på AKS slik at det går opp med aktivitetene dere deltar 

på. Oppdater avtaleskjema på basen hvis det er nødvendig å gjøre endringer. 

Vennlig hilsen 

 

 

Astrid Marie Johnsruud | AKS-leder Trosterud 

Kontakt oss 
Telefon: 23177076   |   E-post: astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no / astrid.johnsruud@osloskolen.no    

Web: www.trosterud.osloskolen.no | Base 1: 91 78 32 47 | Base 2: 91 54 10 03 | Base 3: 95 07 27 28 

Påmelding til aktiviteter 
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PÅMELDING – frist torsdag 1. september 
 

1. trinn og 3. trinn AKS: 
Jeg ønsker å melde mitt barn på friluftsgrupper mandager fra kl. 13.30-17.00 

 

Navn: ______________________________________ 

 

Base: _________ Klasse:__________   Signatur foresatt:_______________________ 

 

E-post foresatt: (SKRIV MED STORE BOKSTAVER) _________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLIPP 

2. trinn og 4. trinn AKS: 
 

Jeg ønsker å melde mitt barn på friluftsgruppe mandager fra kl. 13.30-17.00 

 

Navn: ______________________________________ 

 

Base: _________ Klasse:__________   Signatur foresatt:_______________________ 

 

E-post foresatt: (SKRIV MED STORE BOKSTAVER) _________________________________________ 

 

 

Jeg ønsker å melde mitt barn på svømmegruppe fredager fra kl. 14.00-16.00 

 

Navn: ______________________________________ 

 

Base: _________ Klasse:__________   Signatur foresatt:_______________________ 

 

E-post foresatt: (SKRIV MED STORE BOKSTAVER) _________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLIPP 

 

Musikkgruppe? 

Kommer egen påmelding til musikkgrupper etter mandag 5/9. Merk deg at ditt barn ikke kan delta på 

både friluftsgruppe og musikkgruppe de samme ukene. Tilbudet om friluftsgrupper regner vi med å 

tilby hele året, slik at det blir mulig å delta senere. 

 

 

Du kan også sende e-post til astrid.johnsruud@osloskolen.no. Husk elevens navn, klasse, base og 

ønsket aktivitet(er). 
 



 

 


