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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 16  2017 

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

 

Kjære elever og foresatte i AKS – takk for en fin 
påskeferie. Vi trives godt med å kunne dra på turer med 
elevene.  

Dette smått og stort inneholder informasjon om oppstart 
av nye aktiviteter. I tillegg har vi noen praktiske beskjeder 
i forbindelse med vår/sommersesongen! 

I tillegg informerer vi om brukerundersøkelsen som åpner 
neste uke.   

Nye aktiviteter  

Svømming: Før påskeferien fikk 3. trinn mulighet til å melde seg på 
svømming. Tilbakemeldingen har vært veldig god! Første gruppe har 
oppstart fredag 21. april. Det sendes ut egen informasjon på e-post.  

Dans ordene: Matilde, som er en dyktig danser, har 4 workshops for 1. 
trinn i dans og begreper. Her trener vi begreper samtidig som vi får lekt 
oss med dans! Første gruppe var før påske, og resten av trinnet vil få delta 
3 ulike datoer etter påske. Matilde meldte tilbake at hun synes det var 
veldig hyggelig å bli kjent med elevene våre og at de var engasjerte! Vi 
gleder oss til fortsettelsen. 

Drivhus: 2. trinn skal få være gartnere og dyrke grønnsaker i drivhuset! Vi 
er så heldige å få vår egen benk der vi kan dyrke og stelle det vi selv sår. 
2. trinn drar på utflukter hit ukentlig på fredager. 

Pantomime og drama: Tidligere i vår fikk vi god respons på forespørselen 
om vi skulle ha pantomimegrupper. Onsdager fra uke 17 til 21 
gjennomfører vi 2 grupper av ca 15 elever på hver. Se påmelding 
vedlagt. 

Matgrupper/kokkegrupper: Flere av de ansatte er på kurs i disse dager 
og lærer mer om matkurs for elevene våre. Vi har nå startet opp med 

 

Hva skjer når? 

21.04.2017 

Oppstart svømming 3. trinn. 
E-post er sendt til de det 
gjelder. 

26.04.2017 

Oppstart drama og 
pantomime for 1. og 2. trinn. 
Maks 30 plasser.  

APRIL/MAI 

Danseworkshops for hele 1. 
trinn fordelt på 4 ganger. 

 

Viktig! 
Brukerundersøkelse for 
foresatte 1. – 4. trinn 

Fra mandag 24. april til onsdag 
3. mai er det tid for å besvare 
brukerundersøkelse for 
Aktivitetsskolen i Oslo.  

Mer informasjon kommer i 
ranselpost og på skolens 
hjemmeside 24. april.  

Undersøkelsen blir tilgjengelig 
på norsk, engelsk, arabisk, polsk, 
somali, tyrkisk, urdu og 
vietnamesisk. Den besvares på 
nett.  
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matgrupper for 1. trinn. Baselederne setter sammen gruppene og det blir 
ikke påmelding fra foresatte for å få delta.  

Kunstgruppe: Pga. stor interesse har kunstgruppa 
blitt delt i to grupper som har opplegg annen hver 
uke. Kunstnerne melder at det fungerer godt. Vi blir 
invitert til en avslutning/åpning av elveprosjektet i 
juni, og kan allerede nå begynne å glede oss! 

Musikk- og fiolingrupper: Mange på 2. og 3. trinn ønsker å lære å spille 
fiolin! Det synes vi er kjempegøy. Med flere påmeldte deler vi nå opp i 3 
grupper som får 30 minutter hver to ganger i uka. E-post er sendt ut til de 
det gjelder. 

4. trinnsklubb:  

4. trinn og Anne Lise planlegger neste aktivitet. Informasjon sendes ut til 
de det gjelder for.  

Praktiske beskjeder: 

Klær: Nå kommer vår og sommer! Vi bruker fortsatt gode jakker og 
regntøy, men ta med store vinterdresser hjem. 

Rachida: Rachida er baseleder på base 2, og vi ønsker derfor å gi 
beskjed om at hun har permisjon i uke 16 og 17. Hanifa, Hao og Kari vil i 
hovedsak følge opp basen, og det vil være faste vikarer som elevene 
kjenner godt. Men ta kontakt med oss, eller meg, om dere har noen 
spørsmål utenom det "hverdagslige" i disse 2 ukene.   

Vi tester digitale påmeldinger: Takk til dere som meldte dere til å teste 
digital påmelding i forbindelse med påskeferien. Vi fortsetter å utvikle 
verktøyet slik at vi kan ta det i bruk når det fungerer optimalt. Det håper vi 
på er til neste skoleår.  

Våre dyktige ansatte: 

På Trosterud AKS har vi dyktige ansatte og vi heier dem frem i veien mot å 
få fagbrev som understøtter den kompetansen de har.  

Som vi har informert om tidligere, ble Vigdis i januar ferdig utdannet 
barne- og ungdomsarbeider. Rachida, Almas og Murtaza har også fulgt 
samme kursrekke og vil i løpet av året gå opp til fagprøve. Hao er 
utdannet barne- og ungdomsarbeider og har hatt deler av sin opplæring 
hos oss.  

I tillegg går Sedat og Hanifa på kurset "De utrolige årene" – en kursrekke 
som både ledelse, lærere og assistenter på Trosterud får over tid. "DUÅ"-
kurset gir gode verktøy til den ansatte i arbeid med sosial kompetanse.  

 

 

 

Mat i AKS 

Etter vinterferien har vi, basert på 
tilbakemelding fra FAU, gjort noen 
endringer i matserveringen.  

- Vi tilbyr laktosefri melk 
- Vi tilbyr grønnsaker til 

knekkebrødmåltidet 
- Vi tilbyr flere variasjoner av 

varmmat på fredager 

Vår nærmeste tilbakemelding er 
elevene. De gir gode tilbakemeldinger 
på variasjonen av mat, ønsker i 
hovedsak paprika til pålegget, samtidig 
som flere savnet suppa.  

Vi har begrenset økonomi til mat – 51,- 
per elev per måned, og må følge 
mattilsynets regelverk for oppbevaring 
av mat. Vi ønsker gjerne tilbakemelding 
fra dere på om dere ønsker at vi skal 
bruke mer enn dette på mat. 

I tillegg har vi startet matgrupper for 
1. trinn, og alle på trinnet vil få 
delta i å lage sitt eget måltid en 
gang før sommeren. 

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 


