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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 10 2017 

www.trosterud.osloskolen.no Tlf.: 23 17 70 76 

 

Kjære elever og foresatte i AKS 

I neste uke, uke 11, har vi fordypningsuke med tema 
mattemoro. Dette smått og stort inneholder i hovedsak 
en oversikt over aktivitetene i fordypningsuka.  

 
 

Fordypningsuke – uke 11 – MATTEMORO  

Hver uke har vi ordinære påmeldingsaktiviteter, som 

svømming, fiolin osv. I tillegg har vi hver dag aktiviteter på 

trinn og basene i regi av baseledere og assistenter. Dette er 

aktiviteter dere kan se litt av ved å komme inn når dere 

henter, spørre en ansatt, spørre barnet ditt osv. Men disse 

aktivitetene krever ikke påmelding i forkant.  

I tillegg har vi fordypningsuker der vi spisser fokuset vårt på et 

tema en hel uke. Aktivitetene foregår i hovedsak mellom kl. 

14.30-15.30. Vi beholder svømming, fiolin osv disse ukene, 

men vi har også et felles fokus for ukens aktiviteter.  

I uke 11 er tema mattemoro! 

1. og 2. trinn vil gjennom uka ha aktiviteter som: 

• tallpasningen (øve tallrekker i lek) 

• kaste på blink (regneferdigheter) 

• lage tallkjeder (øve mer og mindre enn)  

• leke butikk (regneferdigheter) 

• lære mer om og lage klokka (tid) 

• tallgjemsel (begreper og tallrekker) 

• brettspill (regneferdigheter) 

 

Hva skjer når? 

UKE 11 

Fordypningsuke – Mattemoro 

Se program her. 

15.03.2017 

Oppstart kunstgruppe – egen 

e-post sendes ut. 

24.03.2017 

Oppstart svømming gruppe 3 

1. trinn. E-post kommer i uke 

12. 

 

Hovedopptak 
2017/2018 

For alle skolestartere har 
informasjon om 
hovedopptak gått ut i 
posten denne uka. 
Innmeldingsfrist er 1. april. Ta 
kontakt med AKS-leder om 
dere har spørsmål i 
forbindelse med dette.  
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3. og 4. trinn vil gjennom uka ha aktiviteter som:  

• SMURF (gangetabellen) 

• Tallpasning (multiplikasjon og divisjon) 

• Brettspill (matematikkferdigheter opp til 4. trinn) 

• BINGO (tallgjenkjenning, mønster) 

Andre aktiviteter 

Kodekurs: To grupper har hatt kodekurs og lært å lage sitt 

eget spill! Det er ledige plasser for 4. trinn på kurs som 

begynner 28. mars og varer i 4 uker. Har du ikke meldt deg 

på ennå? Sjekk skolens hjemmeside for mer informasjon! 

Pantomimekurs: Pantomimekurs for 1. trinn starter etter påske. 

Mer informasjon kommer.  

Dans ordene: Det kommer tilbud om å delta på 

danseworkshops nærmere sommeren. Dette er 

enkeltaktiviteter med en danseinstruktørene der vi har fokus 

på både dans og begerpstrening. Gjelder for 1. og 2. trinn.  

Matgrupper/kokkegrupper: Flere av de ansatte er på kurs i 

disse dager og lærer mer om matkurs for elevene våre. Vi 

starter snart opp med matgrupper. 1. trinn får tilbudet først. 

Baselederne setter sammen gruppene og det blir ikke 

påmelding fra foresatte for å få delta.  

Kunstgruppe: Alle påmeldinger er mottatt 

og registrert, og jeg venter på 

tilbakemelding fra kunstnerne på hvor 

mange som får plass. Det går ut egen e-

post til de det gjelder.  

4. trinnsklubb:  

4. trinn og Anne Lise planlegger første aktivitetet for klubben. 
Det blir tur til Rush Trampolinepark på Rosenholm fredag 24. 
mars. Avreise direkte etter skolen. Mer informasjon kommer 
direkte til de det gjelder.  

 

Morgenåpent 

Fra uke 9 er morgenåpent 
flyttet til base 1. Dette gjør vi 
en gang i året for å fordele 
belastningen på basene.  

 

Kontakt oss: 

Telefonnummer: 

Base 1: 91 78 32 47 
Base 2: 91 54 10 03 
Base 3: 95 07 27 28 

Telefonene er på i åpningstiden 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Astrid M. Johnsruud 
leder, Trosterud AKS 


