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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 

TROSTERUD AKTIVITETSSKOLE 

Smått og stort  

Velkommen til nytt skoleår på AKS! 
Kjære foresatte og elever, velkommen til et nytt skoleår.  

Vi har hatt fire herlige uker med ferieklubb og sommeråpent.  

Reist på spennende turer med 2.-4. trinn og fått god tid til å bli kjent med mange av dere som nå har begynt i 

1. klasse. Husk at du alltid kan sjekke "Smått og stort" på skolens nettsider: www.trosterud.osloskolen.no  

 

Informasjon om rutiner på AKS 

Baseinndeling 

Aktivitetsskolen er inndelt i 3 baser. Base 1 og 2 er blandet med 1. og 2. trinn, mens på base 3 går elever fra 3. 

og 4. trinn. I år begynner alle elever på 1. trinn på AKS. På 

base 1 går elevene fra 1A og elever fra 1B alfabetisk på 

fornavn fra A til Im. På base 2 går elevene fra 1B alfabetisk 

på fornavn fra In til Å og alle elevene fra 1C. AKS-personalet henter 1. trinn i klasserommet og følger over på 

AKS frem til høstferien. 

 

Nå som hele 1. trinn skal gå på AKS, får vi en merkbar økning i antall barn på base 1 og 2. Før sommeren 

oppgraderte vi garderobene, og vi gjorde innkjøp av nye elevhyller og bord og stoler slik at vi sitteplass og 

oppbevaringsplass til alle på basen samtidig. Dessverre er leveransen med bord, stoler og nye hyller svært 

forsinket. Dette vil ikke være på plass før til høstferien i uke 40. Dette påvirker hvordan vi best mulig kan legge 

til rette for måltidet og aktivitetstilbudet vårt. Se detaljer nedenfor. 

 

Måltidet 
Mandag, tirsdag og torsdag blir matpakkedag i første omgang frem til uke 40. Dette er dager da elevene slutter 

til samme tid på skolen, og for 2. trinn vil vi organisere måltidet i klasserommene til 1A (base 1) og 1B (base 2) 

samtidig som 1. trinn spiser på basene. Til matpakkemåltidet vil alle elevene får tilbud om oppskåret frukt 

og/eller grønnsaker, og melk.  

 

Onsdag serverer vi varmmat. 1. trinn spiser på basen før 2. trinn da de slutter tidligere på skolen. 

Fredag serverer vi knekkebrød med pålegg. Da slutter hele 1. og 2. trinn tidlig, og vi har anledning til å servere 

mat i to omganger uten at det går utover aktivitetstilbudet. 

 

Læringsaktiviteter, utelek og frilek på AKS 
Hver dag har vi aktiviteter som støtter opp under barnas læring. Det er viktig for oss på Aktivitetsskolen at disse 

aktivitetene er læring gjennom lek. Vi jobber kreativt, muntlig, fysisk, innendørs, ute i nærmiljøet og så mye mer. 

Den ansatte på AKS er bevisst hvilket læringsutbytte elevene får gjennom å delta på aktivitetene, mens vi ønsker at 

elevene skal oppleve motivasjon, at det er gøy, at det er sosialt og at de får lyst til å prøve ut enda mer.  

Læringsaktiviteter skjer i tidsrommet 14.15 til 15.30/16.00. Noen ganger bruker vi mye tid, andre ganger mindre tid. 

Vi anbefaler derfor at barnet ditt som hovedregel er på AKS frem til 15.30, noen ganger 16.00. Etter dette er det 

HUSK: Gi alltid beskjed til et kjent 

personal når du henter barnet ditt. 



frilek og utelek. Målet vårt er at elevene skal få deltatt på både læringsaktivitet og lekt mye med hverandre hver 

dag. I uke 34 til 38 er tema for læringsaktivitetene "sosial kompetanse, læring og lek". Mer informasjon kommer.  

Planer på AKS 
Aktivitetsskolen har egen årsplan. Denne vil sendes ut i løpet av de neste ukene. Årsplanen er utarbeidet av 

personalet og bygger på føringene fra Rammeplan for AKS og læringsmål fra skolens læreplan, LK06.  

Vi følger også en fast ukeplan. Den viser oversikt over måltidene, faste aktiviteter og hvilke fagområder vi har som 

fokus i læringsaktivitetene våre de ulike dagene.  

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 
 

Foreldremøte 
AKS-leder vil så langt det lar seg gjøre delta på trinnenes foreldremøter i løpet av høsten på 1. – 4. trinn. Kontakt 

AKS-leder og basene om dere har spørsmål før den tid. 

Hva skjer fremover? 
I neste smått og stort sender vi hjem informasjon om faste aktiviteter som krever påmelding. Eksempler på dette er 

friluftsgrupper, svømming og vannlek, musikkgrupper, gartneri, allidrett med mer.   

Åpningstider 
Aktivitetsskolen har åpent fra 7.30-8.30 (skolestart), og fra skolen slutter og frem til 17.00. Vær ute i god tid (16.45) 

for å hente. De ansattes arbeidstid er til 17.00, og ved gjentatt for sen henting risikerer man å miste rett på plass på 

AKS. 

Kontakt oss 
Vi ønsker å ha en god dialog med foresatte. Ta kontakt med oss om det skulle være noe, ris eller ros. Hvis barnet ditt 

ikke skal på AKS en dag, gi beskjed direkte til basen. Base 1: 91 78 32 47 | Base 2: 91 54 10 03 | Base 3: 95 07 27 28. 

Basetelefonene er kun på i AKS sin åpningstid. Spørsmål om økonomi og betaling, endring av oppholdstid og lignende 

rettes til AKS-leder.  

Vi gleder oss til å komme i gang med et nytt år sammen med dere!  

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 


